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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) 2016.01 (11) 3065 (13) A
A23 G3/00

(21) AM20160084 (22) 25.08.2016
(72) Ժիրայր Աղաջանյան (AM), Կարեն 
Խաչիկյան (AM), Աղավնի Ֆահրատյան (AM), 
Էսթեր Սարգսյան (AM), Միքայել Գևորգյան 
(AM), Արփինե Ավոյան (AM) 
(73) Ժիրայր Աղաջանյան, 0033, Երևան, Ն. 
Դումանի 53, բն. 5 (AM) 
(54) Շոկոլադապատ կոնֆետ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունա-
բերությանը, մասնավորապես՝ հրուշակեղենի 
արտադրման բնագավառին:

Շոկոլադապատ կոնֆետում որպես 
իրան վերցված է հունական կանաչ  ընկույզի 
մուրաբայի կիսած, մասնակիորեն չորացրած 
պտուղը, որը լցոնված է 17-19 % կտավատի 
քուսպ, 19-21 % բուսական յուղ, 61-63 % կանաչ  
ընկույզի մուրաբայի օշարակ և 0,0025-0,0035 
% նարնջի  եթերայուղի 1%-անոց  սպիրտային 
լուծույթ պարունակող լցոնով: 

Արդյունքում ստացվում է նոր յուրահատուկ 
տեսակի, կտավատի քուսպի օգտագործմամբ 
պայմանավորված ֆունկցիոնալ նշանակություն 
ունեցող մթերք, որն ընդլայնում է կոնֆետների 
տեսականին:  

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3066 (13) A
C04B7/00

(21) AM20160046 (22) 26.05.2016
(72) Մանուկ Առաքելյան (AM), Սեդրակ 
Առուստամյան (AM) 
(73) Մանուկ Առաքելյան, 0602, Արարատի 
մարզ, Արարատ, Աղբյուր Սերոբի 6, բն. 26 
(AM), Սեդրակ Առուստամյան, 0033, Երևան, 
Գյուլբենկյան 33, բն. 22 (AM) 
(54) Պորտլանդցեմենտ
(57) Գյուտը վերաբերում է պորտլանդ-
ցեմենտների բաղադրակազմին։

Պորտլանդցեմենտը ներառում է 
պորտլանդցեմենտի կլինկեր, գիպս, ակտիվ 
հավելանյութ՝ դունիտի և պերիդոտիտի 

խառնուրդ 1:1 հարաբերակցությամբ և 
տրակտոլիտ,  բաղադրամասերի հետևյալ 
հարա բե րակցությամբ (զանգվ. %). պորտլանդ-
ցեմենտի  կլինկեր՝ 65-75, գիպս՝ 3-5, դունիտի 
և պերիդոտիտի խառնուրդ՝ 8-14, տրակտոլիտ՝ 
14-16:

Բարձրացվում է պորտլանդցեմենտի որակը։
_____________________

(51) 2016.01 (11) 3067 (13) A
C22B 7/00

(21) AM20160083 (22) 22.08.2016
(72) Վարդան Ղազարյան (AM) 
(73) Վարդան Ղազարյան, 0054, Երևան, 
Դավթաշեն 4-րդ թաղ. 33/1, բն. 10 (AM) 
(54) Մոլիբդեն պարունակող թափոնների վերա-
մշակման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է մետաղագոր-
ծությանը, մասնավորապես` մոլիբդեն պարու-
նակող թափոնների վերամշակման եղանակին։

Թափոնները մանրացնում են, մշակում 
են լուծույթով, այնուհետև ստացված լուծույթն 
անջատում են նստվածքից: Թափոնները 
մանրացնում են մինչև փոշեկերպ վիճակ, 
մշակումն իրականացնում են 3:1 ծավալային 
հարաբերակցությամբ վերցված ջրի 
և բենտոնիտի լուծույթով՝ սենյակային 
ջերմաստիճանում, թափոնի և լուծույթի 1,5։1 
զանգվածային հարաբերակցությամբ: 

Պարզեցվում է եղանակը:
_____________________

(51) 2016.01 (11) 3068 (13) A
H02J 3/00

(21) AM20160080 (22) 12.08.2016
(72) Մարիամ Սաղաթելյան (AM), Անտոն 
Մայիլյան (AM) 
(73) Մարիամ Սաղաթելյան, 3901, Դիլիջան, 
Մյասնիկյանի 1-ին նրբ., 10 (AM), Անտոն 
Մայիլյան, 0012, Երևան, Կոմիտասի պող. 28ա, 
բն. 4 (AM) 
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(54) Հիդրոագրեգատ
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրա մեխա-
նիկային։

Հիդրոագրեգատն ունի կցորդիչներով 
իրար հաջորդաբար միակցված հիդրոտուրբին, 
ռեդուկտոր և ներքին դեմպֆերային 
համակարգ ունեցող սինքրոն գեներատոր: 
Ռեդուկտորի և գեներատորի միջև  օդային 

բացակով, գեներատորի լիսեռի վրա 
տեղադրված է եռաֆազ ստատոր, որն 
աղեղնաձև է: 

Նվազեցվում են հիդրոագրեգատի տատա-
նումները, մեծանում է հիդրոագրեգատի 
օ.գ.գ-ն և բարելավվում է հիդրոագրեգատի 
աշխատանքային ռեժիմը, 1 նկ.:

_____________________
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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) 20151447  (111) 25218
(220) 01.10.2015 (151) 22.11.2016
   (181) 01.10.2025
(730) «Մրաշ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 18, AM 
(442) 19.10.2015
(540) 

(526) «RADIO» և «JAZZ» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դարչնագույն, կարմիր, դեղին և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20151666  (111) 25219
(220) 18.11.2015 (151) 22.11.2016
   (181) 18.11.2025
(730) Պուբլիչնոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Էմ. վիդեո», RU 
(442) 01.04.2016
(540) 

(526) «ПРОГРАММА ЭФЕКТИВНЫХ ПОКУПОК» 
և «БОНУС» գրառումներն  ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սպիտակ, դեղին և մոխրագույն գունա յին 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ներմուծման–արտահանման 
գործա  կա  լություններ. առեւտրրային տեղեկա-
տվու թյան գործակալություն ներ. ապրանք ների 
ցուցադրում.  ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առեւտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. առեւտրային միջնորդություն 
(սպասարկում). ապրանքների ներկայացում 
բոլոր զանգվածային լրատվամիջոց-
ներով մանրածախ առեւտրի նպատակով. 
աճուրդային վաճառք. դեղագործական 
միջոցների, անասնաբուժական և հիգիենիկ 
պատրաստուկների և բժշկական նշանակության 
նյութերի մանրածախ և մեծածախ վաճառք. 
վաճառքի խթանում երրորդ անձանց համար. 
գովազդային նյութերի փոստային առաքում. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում եւ 
ձեռնարկատերերին դրանցով ապահովում):
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20151667  (111) 25220
(220) 19.11.2015 (151) 22.11.2016
   (181) 19.11.2025
(730) Պուբլիչնոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Էմ. վիդեո», RU 
(442) 01.04.2016
(540) 

(526) «СЕРВИС» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք 

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

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

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

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր 
լուսավորման նպատակների համար. մոմեր, 
պատրույգներ լուսավորման համար.

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

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 

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

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ-
ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատեսված ների). 
կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և փոխանց-
ման տարրեր(բացառությամբ վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների համար նախա-
տեսվածների). գյուղատնտեսական գործիք ներ, 
բացառությամբ ձեռքով կառավարվող ների. 
ինկուբատորներ. առևտրի ավտոմատներ.

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի 
կամ պատկերի գրառման, հաղորդման կամ 
վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. DVD 
նվագարկիչներ. 3D ակնոցներ. տոմսերի 
վաճառքի ավտոմատներ. կանխավճարով 
աշխատող երաժշտական ավտոմատներ. հրշեջ 
մեքենաներ. հեռախոսային ինքնապատաս-
խանիչներ. էլեկտրական հարմարիչներ. 
էլեկտրական կուտակիչներ. էլեկտրական 
կուտակիչներ փոխադրամիջոցների համար. 
արագացումաչափներ. ճառագայթաչափներ. 
շարժաքանոններ. բարձրաչափներ. ամպերա-
չափներ. հողմաչափներ. անոդներ. ալեհա-
վաքներ. հակակաթոդներ. ապերտաչափներ 
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(օպտիկական). բարձրահաճախական սարքա-
վորանք. վերլուծության սարքավորանք, բացա-
ռու թյամբ բժշկականների. հեռակառավարման 
սարքեր. էլեկտրադինամիկական սարքա-
վորանք երկաթուղային սլաքների հեռակա-
ռավարման համար. էլեկտրադինամիկական 
սարքավորանք ազդանշանների հեռակա-
ռավարման համար. հետևման և վերահսկման 
էլեկտրական սարքավորանք. ձայնագրման 
սարքեր. գլոբալ դիրքավորման համակարգի 
ապարատներ (GPS). թորիչ ապարատներ 
գիտական նպատակների համար. դիֆրակցիոն 
սարքեր (մանրադիտում). օդի բաղադրության 
վերլուծության սարքեր. սարքեր փոստային 
նամականիշներով վճարումների հսկման 
համար. ձայնի փոխանցման սարքեր. 
ֆերմենտման սարքեր (լաբորատոր սարքեր). 
շնչառական ապարատներ ստորջրյա լողի 
համար. շնչառական ապարատներ, բացա-
ռությամբ արհեստական շնչառության 
ապարատների. սարքեր և սարքավորումներ 
ռենտգենյան ճառագայթման գեներացման 
համար, բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների. կոմուտացիոն էլեկտրա-
կան ապարատներ. հաղորդակցական ապա-
րատներ. լաբորատոր թորիչ ապարատներ. 
պրոյեկցիոն սարքեր. ռենտգենյան ապա-
րատներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. ռենտգենյան ապարատներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. լուսապատճենման ապա-
րատներ. առկայծող լուսաազդանշանային 
ապարատներ. տարածադիտական ապա-
րատներ. հեռախոսային ապարատներ. 
ֆաքսիմիլային ապարատներ. լուսահեռա-
գրային ապարատներ. էլեկտրական 
հեռավառոցքային ապարատներ. թթուների 
խտաչափներ, թթվաչափներ. խտաչափներ 
աղային լուծույթների խտության որոշման 
համար. թթվաչափներ կուտակչային մարտ-
կոցների համար. գազախտաչափներ. լուսատու 
բակեններ, լուսատու ազդալողաններ. 
կուտակիչների բանկաներ. ճնշաչափներ. 
անոդային մարտկոցներ. գալվանական 
տարրերի մարտկոցներ. մարտկոցներ վառոցքի 
համակարգի համար. արևային մարտկոցներ. 
արևային մարտկոցներ էլեկտրաէներգիայի 
արտադրման համար. էլեկտրական 

մարտկոցներ. բեզմեններ (կշեռքներ). 
բետատրոններ. հեռադիտակներ. ապրանք-
ների էլեկտրոնային պիտակներ. օբյեկտիվն երի 
լուսապաշտպանիչ բլենդներ. մագնի սական 
ժապավենի բլոկներ համակարգիչների համար. 
հիշողության բլոկներ համակար գիչ ների 
համար. հրշեջ ծայրապա նակ ներ. 
նույնականացման մագնիսական ապա-
րանջաններ. բրեզենտ փրկարարական 
աշխատանքների համար. զրահաբաճկոններ. 
ազդանշանային ազդալողաններ. փրկա-
րարական ազդալողաններ. ցուցիչ ազդա-
լողաններ. բուսոլներ, կողմնացույցներ. 
վակուումաչափներ. էլեկտրոլիտային գուռեր. 
փոփոխաչափներ. վերնիերներ, նոնիուսներ. 
կշեռքներ. գրասենյակային կշեռքներ 
նամակների համար. հարթակավոր կշեռքներ. 
ճշգրիտ կշեռքներ. նշաձողեր (գեոդեզիական 
սարքեր), մակարդակաչափական նշաձողեր 
(գեոդեզիական սարքեր). տեսախցիկներ. 
տեսախցիկներ երեխային հետևելու համար, 
տեսադայակներ. տեսաժապավեններ. տեսա-
հեռախոսներ. տեսաէկրաններ. դիտաններ 
լուսանկարչական ապարատների համար. 
խցակի երկժանիներ (էլեկտրական միացքներ), 
խցակի վարդակներ (էլեկտրական միացքներ), 
խցակի միացքներ (էլեկտրական). միկրո մետրի 
պտուտակներ օպտիկական սարքերի և 
սարքավորումների համար. մածուցիկա չափ-
ներ. էլեկտրական շղթայի գործարկիչներ. 
ալիքաչափներ. վոլտաչափներ. մեխանիկական 
ցուցանակներ, մեխանիկական նշան-
ներ,լուսավորվող ցուցանակներ, լուսավորվող 
նշաններ. փակ անջատիչներ (էլեկտրական). 
հոսանքի ուղղիչներ. գազավերլուծիչներ. 
գազաչափներ (չափիչ սարքեր). գալվանա-
չափներ. անլար լրակազմեր հեռախոսների 
համար. արևագրիչներ. խոնավաչափներ. 
ջրաչափներ. կշռաքարեր. դռան օպտիկական 
դիտանցքեր (խոշորացույց ոսպնյակներ). 
հոլոգրամներ. կորակառուցիչներ. բարձրա-
խոսներ. ծանրոցներ խորաչափների համար, 
ծանրոցներ զոնդերի համար. ծանրոցներ 
ուղղալարերի համար. հեռաչափներ. խտա-
չափներ. օպտիկական խտաչափներ. օպտի-
կական մասեր. դետեկտորներ. ծխի 
դետեկ տորներ. կեղծ դրամի դետեկտորներ. 
դիապոզիտիվներ (լուսանկարչություն). դիա-
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սկոպներ. դիաֆրագմաներ (լուսանկարչու-
թյուն). խոսաձայնագրիչներ. ուժաչափներ. 
լուսարձակող դիոդներ (LED). դիսկետներ. 
ձայնագրման սկավառակներ. մագնիսական 
սկավառակներ. օպտիկական սկավառակներ. 
հաշվիչ սկավառակներ, լոգարիթմական 
շրջանաձև քանոններ, լոգարիթմական 
շրջաններ. համակարգիչների սկավա-
ռակավարներ. համակարգիչների սկավա-
ռակավարներ սկավառակների ավտոմատ 
փոփոխմամբ. ԴՆԹ չիպեր. հայտարա-
րությունների էլեկտրոնային վահանակներ. 
գնդականթափանց բաճկոնակներ. փրկակա-
րական բաճկոնակներ. նույնականացման ջղեր 
էլեկտրական հաղորդալարերի համար. քթի 
սեղմակներ լողորդների և սուզորդների համար. 
էլեկտրական կողպեքներ. զանգեր (ազդա-
նշանային սարքեր). վթարային էլեկտրական 
զանգեր. դռան էլեկտրական զանգեր. 
ազդանշանային զանգեր. ձայնահաղորդիչներ. 
հայելիներ զննման աշխատանքների համար. 
լուսային կամ մեխանիկական ճանապարհային 
նշաններ. խորջրյա զոնդեր. զոնդեր գիտական 
հետազոտությունների համար. զումմերներ. 
ասեղներ նվագարկիչների համար. չափիչներ. 
ճնշման չափիչներ. նմանակիչներ փոխա-
դրամիջոցների կառավարման կամ ստուգման 
համար. կերպափոխիչներ (էլեկտրական). 
ճնշման ցուցիչներ. ջերմաստիճանի ցուցիչներ. 
ինկուբատորներ մանրէական մշակաբույսերի 
համար. Չափիչ գործիքներ. տիեզերագրական 
սարքեր. մաթեմատիկական գործիքներ. 
հարթաչափիչներ. օպտիկական ակնա-
պակիներով գործիքներ. տեղագրական 
գործիքներ. անկյունաչափական գործիքներ. 
համակարգիչների ինտերֆեյսներ. իոնա-
րարներ, բացառությամբ օդի կամ ջրի մշակման 
համար օգտագործվողների. կայծամարիչներ. 
համառանցք մալուխներ. թելքաօպտիկական 
մալուխներ. էլեկտրական մալուխներ. տրամա-
չափարկիչներ. բացովի տրամաչափարկիչներ. 
պարուրակային տրամաչափարկիչներ. հաշվա-
սարքեր. գրպանի հաշվասարքեր. ճնշա-
մեղմման խցիկներ. կինոնկարահանման 
խցիկներ. փրկարարական պարկուճներ 
տարերային աղետների համար. էլեկտրոնային 
մատիտներ (ցուցասարքերի տարրեր). 
էլեկտրական կոճերի հիմնակմախքներ. 
նույնականացման մագնիսական քարտեր. 

տեսախաղերի քարթրիջներ. դատարկ 
քարթրիջներ տպիչների և լուսապատճենա-
հանող ապարատների համար. հիշողության 
քարտեր տեսախաղերի սարքերի համար. 
մագնիսական ծածկագրով քարտեր. 
սաղավարտներ ձիավարության համար. 
պաշտպանական սաղավարտներ. լուսա-
թիթեղների կասետներ. ավտոմատ-
դրամարկղեր. կաթոդներ. կոճեր 
(լուսա նկարչություն). ինդուկտիվության կոճեր 
(փաթույթ ներ). էլեկտրական կոճեր. էլեկտրա-
մագնիսների  կոճեր. լուսակայված կինոժա-
պավեններ. համակարգիչների ստեղնաշարեր. 
սոլենոիդային կափույրներ (էլեկտրամագ-
նիսական փոխարկիչներ). սեղմակներ 
(էլեկտրականություն). ծածկագրված քարտ-
բանալիներ. էլեկտրոնային գրքեր. էլեկ-
տրոնային նոթատետրեր. զանգի կոճակներ. 
մկնիկների գորգիկներ. մագնիսական 
ծածկագրիչներ. լուսապաշտպանիչ հովարներ. 
էլեկտրական հավաքիչներ. տրամաչափարկիչ 
օղեր. օդաչուների հատուկ պաշտպանիչ 
կոմբինեզոններ. կոմուտատորներ. խտա-
սկավառակներ (ձայնա- տեսային). կոմպակտ 
սկավառակներ (չվերագրանցվող). համեմա-
տիչներ. ծովային կողմնացույցներ. համա-
կարգիչներ. անձնական շարժական 
համա կարգիչներ. պլանշետային համակար-
գիչներ. դյուրակիր համակարգիչներ. 
էլեկտրական կոնդենսատորներ. էլեկտրական 
հպակներ. քամու ուղղության ցուցիչ կոնա-
սարքեր. ճանապարհային ազդանշանային 
կոնքեր. ճյուղավորման տուփեր (էլեկտրա-
կանություն). բաշխիչ տուփեր (էլեկտրա-
կանություն). միացման տուփեր 
(էլեկտրա կանություն). էլեկտրական կուտա-
կիչների պատյաններ. բարձրախոսների 
պատյաններ. զգեստներ ստորջրյա սուզման 
համար.գալենիտային բյուրեղներ (դետեկ-
տորներ). հագուստին ամրացվող լուսա-
անդրադարձիչ շրջաններ տրանսպորտային 
վթարները կանխելու համար. պաշտպանիչ 
կափարիչներ խցակի վարդակների համար. 
տափագերաններ (չափիչ սարքեր). լազերներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. կաթնախտաչափներ. 
կաթնաչափներ. վակուումային լամպեր 
(ռադիո). լամպեր լուսանկարչական լաբորա-
տորիաների համար. ջերմաէլեկտրոնային 
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լամպեր. ուժեղարար էլեկտրոնային լամպեր. 
բռնկալամպեր (լուսանկարչություն). ժապա-
վեններ ընթերցագլխիկների մաքրման համար. 
մագնիսական ժապավեններ. մագնիսական 
ժապավեններ տեսագրման համար. չափիչ 
ժապավեններ. հրշեջային փրկասանդուղքներ. 
քանոններ (չափիչ սարքեր). լոգարիթմա կան 
քանոններ. հպաոսպնյակներ. շտկող 
ոսպնյակներ (օպտիկա). օպտիկական 
ոսպնյակներ. լուսահավաք ոսպնյակներ. 
խորաչափների լոտեր. էլեկտրական մայր-
ուղիներ. չափիչ գդալներ. խոշորացույցներ 
(օպտիկա). մանածագործական խոշորա-
ցույցներ. մագնիսներ. դեկորատիվ մագնիսներ. 
խոշոր ոսպնյակներ, հավելադիր ոսպնյակներ. 
մանեկեններ վթարային փորձարկումների 
համար. մանեկեններ օգնության ցուցադրման 
փորձարկման համար (ուսուցողական սարքեր). 
«մկնիկ» տեսակի մանիպուլյատորներ (կից 
սարքավորումներ). մանոմետրեր. դիմակներ 
ստորջրյա սուզման համար. եռակցողի 
դիմակներ. պաշտպանիչ դիմակներ. նյութեր 
էլեկտրահաղորդագծերի համար (հաղոր-
դալարեր, մալուխներ). ընտրաձայները հաշվելու 
մեքենաներ. դրամի հաշվարկման և 
տեսակավորման մեքենաներ. նյութերի 
փորձարկման մեքենաներ և սարքեր. 
լաբորատորիաների համար հատուկ կահույք. 
ձայնափողեր. դյուրակիր մեդիանվագարկիչներ. 
թաղանթներ (ակուստիկա). թաղանթներ 
գիտական սարքերի համար. մետաղա-
դետեկտորներ արդյունաբերական կամ 
զինվորական նպատակների համար. 
մետրոնոմներ. մետրեր (չափիչ սարքեր). 
մետրեր ատաղձագործական աշխատանքների 
համար. դերձակի մետրեր. կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
մետաղանիշներով գործարկվող ապարատ  ների 
մեխանիզմներ. կանխավճա րային մեխա-
նիզմներ հեռուստացույցների համար. փականի 
գործարկման մեխանիզմներ (լուսա նկար-
չություն). մանրաչափներ. միկրոպրոցեսորներ. 
մանրադիտակներ. մանրահատիչներ. միկրո-
ֆոններ. մոդեմներ. շանթարգելներ. մոնի-
տորներ (համակարգչային սարքավորանք). 
մոնիտորներ (համակարգչային ծրագրեր). 
ծայրային կցորդիչներ (էլեկտրականություն). 
միացնող ագույցներ մալուխների համար. 
ատամնապաշտպանիչներ. ոչ բժշկական 

նպատակներով ջերմաստիճանի կպչուն 
ցուցիչներ. ծնկակալներ բանվորների համար. 
ականջակալներ. օպտիկական մակար դա-
կաչափներ. ձայնագրանցակիրներ. մագնի-
սական տեղեկակիրներ. օպտիկական 
տեղեկակիրներ. էլեկտրատաքացմամբ գուլ-
պաներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. էլեկտրական մալուխի պարու-
տակներ. էլեկտրական հաղորդալարերի 
նույնականացման պարուտակներ. սարքա-
վորանք կշռման համար. համակարգչային 
սարքավորանք. ծակոտաքարտերի օգտա-
գործմամբ գրասենյակային սարքավորանք. 
փրկարարական սարքավորանք. կոշիկներ 
դժբախտ պատահարներից, ճառագայթումից և 
կրակից պաշտպանվելու համար. օբյեկտիվներ 
(ոսպնյակներ) (օպտիկա). օբյեկտիվներ 
աստղա լուսանկարչության համար. ձվա-
դիտակներ. կրակմարիչներ. էլեկտրաֆիկաց-
ված պարիսպներ. սահմանափակիչներ 
(էլեկտրականություն). հագուստ դժբախտ 
պատահարներից, ճառագայթումից և կրակից 
պաշտպանվելու համար. հագուստ կրակից 
պաշտպանվելու համար. ասբեստե գործվածքից 
հագուստ կրակից պաշտպանվելու համար. 
հատուկ լաբորատոր հագուստ. օզոնարարներ. 
օկտանտներ. ակնապակիներ. օմաչափներ. 
ենթադաստակի հենարաններ համակարգչով 
աշխատելու համար. ակնոցների շրջանակներ. 
մենակնոցների շրջանակներ. տատա-
նագրիչներ. ուղղալարեր. անդրադարձիչներ 
(օպտիկա). ակնոցներ (օպտիկա). արևա-
պաշտպան ակնոցներ. սպորտային ակնոցներ. 
ազդանշանային լուսավորվող կամ 
մեխանիկական վահաններ. փեյջերներ. 
մենակնոցներ. գրպանի էլեկտրոնային 
թարգմանիչներ. հաղորդիչներ (հեռավորական 
կապ). հեռախոսային հաղորդիչներ. 
էլեկտրոնային ազդանշանների հաղորդիչներ. 
էլեկտրական փոխարկիչներ. շրջադիտակներ. 
ջրասույզների ձեռնոցներ. ձեռնոցներ դժբախտ 
պատահարներից պաշտպանվելու համար. 
ռենտգենյան ճառագայթումից պաշտպանվելու 
ձեռնոցներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. ասբեստե գործվածքից ձեռնոցներ 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանվելու 
համար. լաբորատոր վառարաններ. 
կաթոցիկներ. հրաչափներ. մակերեսաչափներ. 
պլանշետներ (գեոդեզիական սարքեր). 



ԳՅՈՒՏԵՐ

15

ՄԱՍ 1

15

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/1 

01 . 1 2 . 20 16

կուտակչի թիթեղներ. ինտեգրալային 
սխեմաների մեկուսատախտակներ. տպա-
գրական մեկուսատախտակներ. կոմպակտ 
սկավառակների նվագարկիչներ. կասետների 
նվագարկիչներ. ձայնագրման ժապավեններ. 
ռենտգենյան լուսակայված ժապավեններ. 
լուսակայված ժապավեններ. փրկարարական 
լաստեր. լաբորատոր տակդիրներ. թվային 
ստորագրություն. կիսահաղորդիչներ. բևեռա-
չափներ. հրդեհային պոմպեր. ապակե 
աստիճանավորված անոթներ. փրկարարական 
գոտիներ. հալուն ապահովիչներ. էլեկտրական 
ապահովիչներ. էլեկտրական կերպափոխիչներ. 
հեռավորական ընդհատիչներ. սարքեր 
սննդամթերքի և կերերի վերլուծության համար. 
ախտորոշման սարքեր, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով նախատեսվածների. 
սարքեր հեռավորական գրանցման համար. 
հեռավորության չափման սարքեր. արագության 
չափման սարքեր (լուսանկարչություն). սարքեր 
կաշվի հաստությունը չափելու համար. սարքեր 
մորթիների հաստությունը չափելու համար. 
սարքեր փոխադրամիջոցների արագության 
հսկման համար. ուսուցողական սարքեր. 
ժամանակի գրանցման սարքեր. աստղա-
դիտական սարքեր և գործիքներ. գեոդեզիական 
սարքեր և գործիքներ. կշռման սարքեր և 
գործիքներ. ծովային սարքեր և գործիքներ. 
նավագնացական սարքեր և գործիքներ. 
օպտիկական սարքեր և գործիքներ. ֆիզիկական 
սարքեր և գործիքներ. քիմիական սարքեր և 
գործիքներ. չափողական սարքեր. չափողական 
էլեկտրական սարքեր. ստուգիչ-չափիչ սարքեր 
շոգեկաթսաների համար. օդերևութաբա նա-
կան սարքեր. ծովային ազդանշանային սարքեր. 
դիտարկման սարքեր. նավագնացական 
սարքեր փոխադրամիջոցների համար 
(հարթակային համակարգիչներ). արբանյա-
կային նավագնացական սարքեր. էլեկտրական 
կարգավորող սարքեր. ճշգրիտ չափման 
սարքեր. ընդունիչներ (ձայնա- տեսային). 
պրիզմաներ (օպտիկա). համակարգչային 
տպող սարքեր. հարմարանքներ կարի 
արտադրանքի եզրերի հավասարեցման 
համար. հարմարանքներ թորանոթները բռնելու 
համար. հեռադիտական հարմարանքներ 
նվագարկիչի ասեղի փոխման համար. 
լուսանկարչության մեջ օգտագործվող 

չորացման հարմարանքներ. հարմարանքներ 
ձայնային սկավառակների մաքրման համար. 
հարվածային հարմարանքներ հրդեհների 
մարման համար. օպտիկական նշանոցներ 
հրազենի համար. հեռադիտական նշանոցներ 
հրանոթների համար. փորձանոթներ. 
կափույրների ճնշման ցուցիչ խցաններ. 
մագնիսական լարեր. հեռագրալարեր. 
հեռախոսալարեր. էլեկտրալարեր. էլեկտրա-
կանության հաղորդիչներ. մեկուսացված 
պղնձալարեր. մետաղական համա հալ-
վածքներից հալուն մետաղալարեր. ծրագրեր 
համակարգիչների համար. խաղային ծրագրեր 
համակարգիչների համար. համակարգչային 
ծրագրեր (ներբեռնվող ծրագրային ապահո-
վում). օպերացիոն ծրագրեր համակարգիչների 
համար. նվագարկիչներ. պրոցեսորներ 
(տեղեկատվության մշակման կենտրոնական 
հանգույցներ). ձողեր ստորգետնյա ջրի աղբյուրի 
տեղադիրքի որոշման համար. ներբեռնվող 
էլեկտրոնային հրատարակություններ. բաշխիչ 
վահանակներ (էլեկտրականություն). կառա-
վարման վահանակներ (էլեկտրականություն). 
ռադարներ. ռադիո-տեսադայակներ, ձայնա-
տեսա սարքավորումներ երեխային հետևելու 
համար. ռադիոկայմեր. ռադիոհաղորդիչներ 
(հեռավորական կապ). ռադիոսարքեր. ռադիո-
ընդունիչներ փոխադրամիջոցների համար. 
հակահրդեհային ցրցայտիչներ. դիապո-
զիտիվների շրջանակներ. պատկերացանցեր 
լուսատպագրության համար. դյուրակիր 
ռացիաներ. կարգավորիչներ գերլարումից 
պաշտպանվելու համար. լարման կարգա-
վորիչներ փոխադրամիջոցների համար. բեմի 
լուսավորման կարգավորիչներ. լուսավորման 
էլեկտրական կարգավորիչներ. պտույտների 
քանակի կարգավորիչներ նվագարկիչների 
համար. ռեդուկտորներ (էլեկտրականություն). 
լվացման ռեզերվուարներ (լուսանկարչություն). 
խազքաշներ. ժամանակի ավտոմատ ռելեներ. 
էլեկտրական ռելեներ. անվտանգության գոտի-
ներ, բացառությամբ փոխադրամիջոցների 
նստատեղերի և սպորտային սարքավորանքի 
համար նախատեսվածների. ռենտգենա-
նկարներ, բացառությամբ բժշկական նպա-
տակներով օգտագործվողների. ռեոստատներ. 
շնչադիմակներ օդի զտման համար. շնչա-
դիմակներ, բացառությամբ արհեստական 
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շնչառության համար նախատեսվածների. 
թորանոթներ. բեկումաչափներ. ռեֆրակ-
տորներ. ցանցեր էլեկտրական կուտակիչների 
թիթեղների համար. խոսափողեր. խոսափողեր 
բարձրախոսների համար. շաքարաչափներ. 
օպտիկական լուսատարներ (թելքային). 
լուսացույցներ (ազդանշանային սարքավորանք). 
սուլիչներ շներին հրահանգ տալու համար. 
ազդանշանային սուլիչներ. սեքստանտներ. 
ինդուկտիվության կոճերի միջաձողեր (էլեկ-
տրա կանություն). փրկարարական ցանցեր. 
ցանցեր դժբախտ պատահարներից 
պաշտպանվելու համար. հրդեհների 
ազդանշանիչներ. լուսային կամ մեխանիկական 
ազդասարքեր. շչակներ. տեսածրիչներ 
(տեղեկատվության մշակման սարքավորում). 
բանական հեռախոսներ. բանական քարտեր 
(միկրոսխեմաներով քարտեր). էլեկտրալարերի 
միացումներ. էլեկտրական միացումներ. գծային 
միակցիչներ (էլեկտրականություն). սոնարներ. 
սոնոմետրեր. լուսավորման համակարգերի 
բալաստային դիմադրություններ. էլեկտրա կան 
դիմադրություններ. սպեկտրագրիչներ. սպեկ-
տրա դիտակներ. արագաչափներ. սպիրտա-
չափներ. արբանյակներ գիտական 
հետա զոտությունների համար. դժբախտ 
պատա հարներից անձնական պաշտպա-
նության միջոցներ. ուսուցողական 
ձայնատեսային միջոցներ. ռադիոհեռագրային 
կայաններ. ռադիոհեռախոսային կայաններ. 
ակնոցների ապակիներ. հակաշլացնող 
լուսապաշտպան ապակիներ. օպտիկական 
ապակի. դյուրակիր տարածաընդունիչներ. 
ծավալադիտակներ. լուսանկարչական ապա-
րատների կանգնակներ. պարբերա դիտակներ. 
հրդեհային նավեր. սուլֆիտաչափեր. 
պայուսակներ շարժական համակարգիչների 
համար. չորացուցիչներ (լուսանկարչություն). 
գնդոլորտաչափներ. ինտեգրալային սխեմաներ. 
տպագրական սխեմաներ. հաշվիչներ. 
ավտոկայանատեղերի վճարվող ժամանակի 
հաշվիչներ. փոխադրամիջոցների անցած 
տարածության հաշվիչներ. պտույտների 
քանակի հաշվիչներ. համրիչներ. ժամանա-
կաչափ սարքեր (ավազի ժամացույցներ) ձվի 
եփման համար. սակահաշվիչներ. ստորջրյա 
լողի համար նախատեսված ականջի 
տամպոններ. դարձաչափներ. հեռուստա-
ցույցներ. հեռագրասարքեր (ապարատներ). 

աստղադիտակներ. հեռուստահուշարարներ. 
հեռատիպներ. շարժական հեռախոսներ, 
բջջային հեռախոսներ. անլար հեռախոսներ. 
թեոդոլիտներ. ջերմաչափներ, բացառությամբ 
բժշկականների. ջերմապահպանիչներ. ջերմա-
պահպանիչներ փոխադրամիջոցների համար. 
հալքանոթներ (լաբորատոր). տոնարմներ 
նվագարկիչների համար. տոտալիզատորներ. 
տրանզիստորներ (էլեկտրոնիկա). տրանս-
պոնդերներ (հաղորդիչներ-պատասխանիչներ). 
գծանկյունաչափներ (չափիչ սարքեր). կերպա-
փոխիչներ (էլեկտրականություն). բարձրացնող 
կերպափոխիչներ. նախազգուշացնող եռան-
կյուններ անսարք փոխադրամիջոցների 
համար. տրիոդներ. գործարկման ճոպաններ 
շարժիչների համար. գազապարպիչ 
էլեկտրական խողովակներ, բացառությամբ 
լուսավորման համար օգտագործվողների. 
մազական խողովակներ. նեոնային 
խողովակներ ցուցանակների համար. Պիտոյի 
խողովակներ. ռենտգենյան խողովակներ, 
բացառությամբ բժշկության մեջ օգտա-
գործվողների. հեռախոսափողեր. ցուցիչներ. 
քանակության ցուցիչներ. դողերում ցածր 
ճնշման ավտոմատ ցուցիչներ. բենզինի 
մակարդակի ցուցիչներ. ջրի մակարդակի 
ցուցիչներ. հոսանքի հոսակորստի էլեկտրական 
ցուցիչներ. լուսային էմիսիայի էլեկտրոնային 
ցուցիչներ. թեքաչափներ. հարթաչափներ 
(հորիզոնական դիրքի որոշման սարքեր). 
սնդիկային հարթաչափներ. սպիրտային 
հարթաչափներ. միզաչափներ. ձայնի 
ուժեղարարներ. մասնիկների արագարարներ. 
էլեկտրական կայանքներ արտադրական 
գործընթացի հեռավորական կառավարման 
համար. սարքեր փոխադրամիջոցների 
ավտոմատ կառավարման համար. հավա-
սարակշռման համար սարքեր. տեսագրանցման 
համար սարքեր. ձայնի վերարտադրման 
սարքեր. հաշիվների դուրսգրման սարքեր. 
սարքեր մագնիսական ժապավենի վրա 
գրանցման համար. սարքեր ռենտգենյան 
ճառագայթումից պաշտպանվելու համար, 
բացառությամբ բժշկության մեջ օգտա-
գործվողների. սարքեր երկաթուղային 
փոխադրամիջոցներում անվտանգության 
ապահովման համար. տեղեկատվության 
մշակման սարքեր. սարքեր թթվածնի 
արտահեղման (տարաթողման) համար. 
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հափշտակումը կանխող էլեկտրական սարքեր. 
ժապավենը կտրող սարքեր. լուսանկարների 
չորացման սարքեր. նիշերի ընթերցման 
օպտիկական սարքեր. դիապոզիտիվների 
կենտրոնավորման սարքեր. դոզավորման 
սարքեր. լիցքավորման սարքեր կուտակչային 
մարտկոցների համար. լիցքավորման սարքեր 
էլեկտրական կուտակիչների համար. ձայնային 
ազդանշանային սարքեր. զոնդավորման 
սարքեր և մեքենաներ. սարքեր և հարմա-
րանքներ կինոֆիլմերի (կինոժապավենների) 
մոնտաժման համար. կաթոդային սարքեր 
կոռոզիայից պաշտպանելու համար. 
կոմուտացման սարքեր (տեղեկատվության 
մշակման սարքեր). պաշտպանական 
ազդասարքեր. համակարգիչների կից սարքեր. 
խանգարումապաշտպան սարքեր (էլեկտրա-
կանություն). ապամագնիսացման սարքեր 
մագնիսական ժապավենների համար. կապի 
ձայնային սարքեր. վթարային ազդասարքեր. 
հակամառախուղային ազդասարքեր, բացա-
ռությամբ պայթուցիկների. տագնապային 
ազդասարքեր. գումարման սարքեր. ընթերցող 
սարքեր (տեղեկատվության մշակման 
սարքավորանք). ջերմության կարգավորման 
սարքեր. լուսապատճենահանման սարքեր 
(լուսանկարչական, էլեկտրաստատիկ, ջեր-
մային). գծածածկագրերի ընթերցման սարքեր. 
ներբեռնվող կիրառական ծրագրեր 
համակարգչային ծրագրային արտադրանքի 
համար. շարժական հեռախոսների զանգերի 
համար ներբեռնվող ձայնային ֆայլեր. 
ներբեռնվող պատկերների ֆայլեր. ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. մուլտիպլիկացիոն 
ֆիլմեր. զտիչներ (լուսանկարչություն). 
շնչադիմակների զտիչներ. լուսանկարչության 
մեջ օգտագործվող զտիչներ ուլտրա-
մանուշակագույն ճառագայթների համար. USB 
ֆլեշ սարքավարներ. «կախարդական» 
լապտերներ. օպտիկական համակարգով 
լապտերներ. ազդանշանային լապտերներ. 
լուսանկարչական սարքեր. լուսափայլարկիչներ. 
լուսափականակներ. լուսանկարչական լաբորա-
տորիաներ. լուսաչափներ. իմպուլսային 
լուսանկարչական լուսավորիչներ. լուսա-
նկարների թվային շրջանակներ. լուսա-
խոշորացուցիչներ. փակող շերտով 
լուսա տարրեր. պատյաններ հպաոսպնյակների 
համար. ակնոցների պատյաններ. քթակնոց-

ների պատյաններ. մանրադիտակների 
առարկայական ապակիների պատյաններ. 
լուսանկարչական ապարատների ու պարա-
գաների համար հատուկ պատյաններ. 
լաբորատոր քրոմատագրիչներ. ժամանա-
կագրիչներ (ժամանակի գրանցման սարքեր). 
լաբորատոր կենտրոնախուսակներ. քթակնոց-
ների շղթաներ. ցիկլոտրոններ. կարկիններ 
(չափիչ սարքեր). հաճախաչափներ. ցուցակային 
ժամացույցներ (ժամանակի գրանցման 
սարքեր). Պետրիի թասեր. պատյաններ 
դյուրատար համակարգիչների համար. 
պաշտպանական հակահրդեհային պատ-
յաններ. չիպեր (ինտեգրալային սխեմաներ). 
ձևանմուշներ (չափիչ սարքեր). քայլաչափներ. 
օդերևութաբանական զոնդ-փչագնդեր. լույսի 
կետային աղբյուրների մոնտաժման դողեր. 
ասբեստային առաջակալներ հրշեջների 
համար. հրդեհային ճկափողեր. սպորտսմեն-
ների պաշտպանիչ սաղավարտներ. շարժական 
հեռախոսների փոկեր. ակնոցների ու 
քթակնոցների փոկեր. լուսանկարչական 
ապարատների կալաններ. կոմուտացիոն 
վահաններ. բաշխիչ վահաններ (էլեկտրա-
կանություն). էկրաններ (լուսանկարչություն). 
բանվորի դեմքի պաշտպանիչ էկրաններ. 
պրոյեկցիոն էկրաններ. ռենտգենյան 
ապարատների էկրաններ արդյունաբերական 
նպատակների համար. ֆլուորեսցենտող 
էկրաններ. լուսակայացույցներ (լուսավորու-
թյան չափիչներ). էլեկտրահաղորդագծեր. 
գալվանական տարրեր. էպիդիասկոպներ. 
էրգաչափներ. խարիսխներ (էլեկտրա կա-
նություն).

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամն աբուժական և անասնաբուժական 
սար քեր և գործիքներ, վերջավորությունների 
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու 
համար.

դաս 11.  լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, 
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական 
սարքեր. լուսամփոփներ. շոգու կուտակիչներ. 
ջերմային կուտակիչներ. հակասառցա-
պատիչներ փոխադրամիջոցների համար. 
թորիչ ապարատներ. ջրազերծման 
ապարատներ. հիդրոմերսումով լոգանքի 
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ապարատներ. ախտահանման ապարատներ. 
օդի հոտազերծման ապարատներ. արևայրուքի 
ապարատներ (սոլյարիումեր). օդի կամ ջրի 
իոնացման ապարատներ. սուրճը բովելու 
ապարատներ. ըմպելիքների սառեցման 
ապարատներ. լվացման սենյակներում ձեռքերի 
չորացման ապարատներ. մրգերի չորացման 
ապարատներ. ջրի մաքրման ապարատներ և 
մեքենաներ. սառնարանային ապարատներ և 
մեքենաներ. չորացման ապարատներ և 
կայանքներ. սառցարանային ապարատներ. 
չորացման ապարատներ. վառարանների 
մետաղական ամրաններ. վառարանների 
սառեցման բաքեր. կենտրոնական ջեռուցման 
համակարգերի ընդարձակման բաքեր. 
արտաքնոցի ողողման բաքեր. թորման 
աշտարակներ. բիդե (լվացասարք). ջրա-
ջեռուցիչներ, բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. վաննաներ. հիդրոմերսումով 
վաննաներ (անոթներ). նստովի վաննաներ. 
էլեկտրական վաֆլե կաղապարներ. 
օդափոխիչներ (օդի լավորակում). օդա-
փոխիչներ (օդի լավորակման կայանքների 
մասեր). էլեկտրական օդափոխիչներ 
կենցաղային նպատակների համար. 
շամփուրներ. սառնարանային ցուցափեղկեր. 
ջերմային ցուցափեղկեր. ջրատաքացուցիչ ներ. 
ջրատաքացուցիչներ (ապարատներ). արտա-
քնոցների ջրթողներ. օդաջեռուցիչներ. 
խոհանոցների օդամաքրիչներ. գազա-
պաղիչներ, բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. ացետիլենային գեներատորներ. 
ջրածորաններ. այրոցներ, հրածորաններ. 
ացետիլենային այրոցներ. բենզինային 
հրածորաններ. գազայրոցներ. լամպերի 
այրոցներ. մանրէների ոչնչացման 
հրածորաններ. շիկացման հրածորաններ. 
թթվածնա-ջրածնային հրածորաններ. լաբորա-
տոր հրածորաններ. յուղային հրածորաններ. 
սպիրտայրոցներ. ջեռակներ. ոտքերի 
էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական ջեռակներ. 
անկողնու ջեռակներ. գրպանի ջեռակներ. 
բռնակներով ջեռակներ անկողնու տաքացման 
համար. գրիլներ (խոհանոցային սարքեր). 
լուսամփոփների բռնիչներ. թորիչներ. ցնցուղ-
ներ. սառնարանային տարողություն ներ. 
գազային վառիչներ. վառիչներ. գազի վառման 
շփական բռնկիչներ. ծխանցքերի սահա-

փականներ. գալարախողովակներ (թորման, 
ջեռուցման կամ սառնարանային կայանքների 
մասեր). վառարանների մոխրանոցներ. 
գոլորշիչներ. լույսի ջահային աղբյուրներ. 
ցնցղախցիկներ. թուրքական բաղնիքների 
շարժական խցիկներ. օդաջեռուցիչներ 
(կալորիֆերներ). սառնարանի խցիկներ. 
սենյակային բուխարիներ. ծխանցքեր. ճնշման 
տակ սննդի պատրաստման էլեկտրական 
կերակրակաթսաներ. օդի ոչ ավտոմատ 
կափույրներ շոգեջեռուցման կայանքների 
համար. պահեստարաներում մակարդակի 
կարգավորման կափույրներ. ջերմապահպանիչ 
կափույրներ (ջեռուցման կայանքների մասեր). 
էլեկտրատաքացմամբ գորգեր. լամպանոթներ. 
էլեկտրական լամպերի անոթներ. արևային 
ջերմային հավաքիչներ (ջեռուցում). զտման 
աշտարակներ. վառարանների կրակակալներ. 
արտածծող թասակներ. լաբորատոր արտա-
ծծող թասակներ. լամպերի գնդավոր թասակ-
ներ. օդորակիչներ. փոխադրամիջոցների 
օդորակիչներ. գազակաթսաներ. լվացքատների 
կաթսաներ. ջեռուցման կաթսաներ. 
էլեկտրական սրճեփներ. խողովակաշարերի 
ծորակներ. ծորակներ. խառնիչ ծորակներ 
ջրմուղի խողովակների համար. դյուրատար 
դարբնոցներ. մանղալներում օգտագործվող 
լավայի կտորներ. տոնածառերի էլեկտրական 
լամպիկներ. ացետիլենային լամպեր. ոչ 
պայթյունավտանգ լամպեր. գազալցավորված 
լամպեր. լամպեր գանգրացման համար. օդի 
մաքրման մանրէասպան լամպեր. շրջադարձի 
ցուցիչների լամպեր ավտոմեքենաների համար. 
շրջադարձի ցուցիչների լամպեր փոխա-
դրամիջոցների համար. աղեղային լամպեր. 
լաբորատոր լամպեր. յուղային լամպեր. 
անդրամանուշակագույն ճառագայթման 
լամպեր, բացառությամբ բժշկական նպա-
տակների համար օգտագործվողների. 
հանքափորերի լամպեր. էլեկտրական լամպեր. 
ջահեր. մանղալներ. հացի թխման մեքենաներ. 
ջրման և ոռոգման գյուղատնտեսական 
մեքենաներ. մանրէազերծման միանգամյա 
պարկիկներ. բազմաֆունկցիոնալ եփող 
սարքեր. ոտքերի տաքացման էլեկտրական 
մուֆտաներ. վաննաների ջեռուցիչներ. 
արդուկների տաքացուցիչներ. ընկղմվող 
ջեռուցիչներ. գազայրոցների գլխադիրներ. 
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ծորակների հակացրցայտիչ գլխադիրներ. 
ջերմային պոմպեր. էլեկտրական լամպերի 
թելեր. լուսավորման սարքերի մագնեզիումային 
թելեր. շիկացման էլեկտրական թելեր. շենքերի 
լուսավորվող համարներ. ջեռուցիչներ. 
փոխադրամիջոցների ապակիների ջեռու-
ցիչներ. տաք օդով բաղնիքների սարքավորանք. 
լոգասենյակների սարքավորանք. վառա-
րանների բեռնման սարքավորանք. թրծավա-
ռարանների սարքավորանք (հենարաններ). 
շոգեբաղնիքների սարքավորանք. սառնա-
րանային սարքավորանք և կայանքներ. 
էլեկտրա տաքացմամբ ծածկոցներ, բացա-
ռությամբ բժշկական նպատակների համար 
նախատեսվածների. գործվածքների շոգե-
մշակիչներ. լամպերի անդրադարձիչներ. 
փոխադրամիջոցների անդրադարձիչներ. 
օջախներ. էլեկտրական գոլորշեփներ. շոգե-
արտադրիչներ, բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. պաստերիչներ. լամպերի կոթառներ. 
էլեկտրական լամպերի կոթառներ. սուրճի 
էլեկտրական լուծակորզիչներ. վառարաններ 
(ջեռուցման սարքեր). հացաբուլկեղենի 
վառարաններ. խուղակավոր վառարաններ. 
խոհանոցային վառարաններ (ջեռապա-
հարաններ). միկրոալիքային վառարաններ 
(սննդի պատրաստման համար). միկրոալիքային 
վառարաններ արդյունաբերական նպատակ-
ների համար. աղբայրիչ վառարաններ. 
թրծավառարաններ. արևային վառարաններ. 
ատամնաբուժական վառարաններ. վառա-
րաններ, բացառությամբ լաբորատոր 
վառարանների. միզամաններ (սանիտարական 
սարքավորանք). ջեռուցման կաթսաների 
սնուցիչներ. տաքացման թիթեղներ. խոհանոցի 
սալօջախներ. տաքացման սալեր. ծծակներով 
շշերի էլեկտրական տաքացուցիչներ. 
ակվարիումների տաքացուցիչներ. ակվա-
րիոմների լուսատուներ. էլեկտրատաքացմամբ 
բարձեր, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար նախատեսվածների. 
մանրէազերծ սենյակներ (սանիտարական 
կայանքներ). ջրառման սարքեր. հոտազերծման 
սարքեր, բացառությամբ անձնական 
նպատակների համար նախատեսվածների. 
սննդի մնացուկների ջրազերծման սարքեր. 
ծխահարման սարքեր, բացառությամբ 
բժշկական նպատակների համար նախա-
տեսվածների. գազերի մաքրման սարքեր. 

յուղերի մաքրման սարքեր. սոսնձի տաքացման 
սարքեր. կերերի չորացման սարքեր. ջրի 
զտման սարքեր. օդի մաքրման սարքեր և 
մեքենաներ. սառույցի արտադրման սարքեր և 
մեքենաներ. սառեցման սարքեր և կայանքներ. 
սննդամթերքի ջերմամշակման սարքեր և 
կայանքներ. լուսավորման սարքեր և 
կայանքներ. սանիտարատեխնիկական սարքեր 
և կայանքներ. խոհանոցային տաքացման 
սարքեր. փոխադրամիջոցների լուսավորման 
սարքեր. լուսադիոդային լուսավորման սարքեր. 
պինդ, հեղուկ և գազային վառելիքով աշխատող 
ջեռուցման և տաքացման սարքեր. ջեռուցման 
էլեկտրական սարքեր. տաք օդով աշխատող 
ջեռուցման սարքեր. չոր շոգիով սարքեր դեմքի 
խնամքի համար (սաունաներ դեմքի համար). 
ապահովական և պաշտպանական պարա-
գաներ ջրի կամ գազի սարքերի և ջրմուղների 
կամ գազամուղների համար. գազի սարքերի 
ապահովական և կարգավորման պարագաներ. 
կարգավորման պարագաներ ջրի կամ գազի 
սարքերի և ջրմուղների կամ գազամուղների 
համար. կարգավորման և ապահովական 
պարագաներ ջրմուղի սարքավորման համար. 
կարգավորման և ապահովական պարագաներ 
գազամուղների համար. շամփուրի պտտման 
հարմարանքներ. սկուտեղի տաքացման 
հարմարանքներ. յոգուրտի պատրաստման 
էլեկտրական հարմարանքներ. հակաշլացման 
հարմարանքներ ավտոմոբիլիստների համար 
(լամպերի աքսեսուարներ). հակաշլացման 
հարմարանքներ փոխադրամիջոցների համար 
(լամպերի աքսեսուարներ). շամփուրով հարմա-
րանքներ մսի տապակման համար. 
ռադիատորների խցաններ. ստորջրյա լուսար-
ձակներ. ջրմուղի ծորակների միջադիրներ. 
ռադիատորներ (ջեռուցման). կենտրոնական 
ջեռուցման ռադիատորներ. էլեկտրական 
ռադիատորներ. լվացարանակոնքեր. ախտա-
հանիչ նյութերի բաշխիչներ արտաքնոցների 
համար. ոռոգման կաթիլային ցրիչներ (ոռոգման 
աքսեսուարներ). լուսացիրներ. միջուկային 
ռեակտորներ. ջերմության վերականգնիչներ. 
ճնշման տակ ջրի պահման ռեզերվուարներ. 
տապակման սարքեր. կանթեղներ. հատա-
կադիր լուսատու. առաստաղի լուսամփոփներ. 
զուգարանակոնքերի նստոցներ. թռչող սար-
քերի լուսավորման համակարգեր. էլեկտրա կան 
արագ եփող սարքեր (ավտոկլավներ). 
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գազազտիչներ (գազի կայանքների մասեր). 
լամպի ապակի. մանրէազերծիչներ. ջրի 
մանրէազերծիչներ. օդի մանրէազերծիչներ. 
օդաչորանոցներ. լվացքի էլեկտրական 
չորուցիչներ. մազերի չորուցիչներ. ածիկի 
չորուցիչներ. ծխախոտի չորուցիչներ. ջերմա-
փոխանակիչներ, բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. տոստերներ. գազապարպիչ 
էլեկտրական խողովակներ լուսավորման 
համար. լամպերի խողովակներ. լյումինես-
ցենտային խողովակներ լուսավորման համար. 
խողովակներ (սանիտարատեխիկական համա-
կարգերի մասեր). ջեռուցման կաթսաների 
հրախողովակներ. ջեռուցման կաթսաների 
խողովակներ. զուգարանակոնքեր. շարժական 
արտաքնոցներ. կենտրոնական ջեռուցման 
ռադիատորների խոնավարարներ. լվացա-
րաններ (սանիտարատեխնիկական սարքա-
վորանքի մասեր). արտաքնոց ների 
զուգա րա  նա կոնքեր. ջրմուղի կայանքներ. լոգա-
սենյակների սանիտարատեխնիկական 
կայանք ներ. օդի լավորակման կայանքներ. 
ծովի ջրի աղազերծման կայանքներ. միջուկային 
վառելիքի և միջուկային ռեակցիաների դան-
դաղիչների մշակման կայանքներ. ոռոգման 
ավտոմատ կայանքներ. ջրի հովացման 
կայանքներ. հեղուկների հովացման կայանքներ. 
կաթի հովացման կայանքներ. ծխախոտի 
հովացման կայանքներ. ջրի մաքրման 
կայանքներ. կեղտաջրերի մաքրման 
կայանքներ. շոգու արտադրման կայանքներ. 
ջրի բաշխման կայանքներ. օդի զտման 
կայանքներ. լողավազաններում ջրի 
քլորավորման կայանքներ. օդափոխության 
կայանքներ և սարքեր (օդի լավորակում). 
օդափոխության կայանքներ և սարքեր (օդի 
լավորակում) փոխադրամիջոցների համար. ջրի 
փափկացման կայանքներ և սարքեր. հովացման 
կայանքներ և մեքենաներ. ջեռուցման 
կայանքներ. ջեռուցման կայանքներ փոխա-
դրամիջոցների համար. տաք ջրով աշխատող 
ջեռուցման կայանքներ. պոլիմերացման 
կայանքներ. ջրամատակարարման համա-
կարգերի կայանքներ. ջահավոր կայանքներ 
նավթարդյունաբերության համար. մոխրի 
տեղափոխման ավտոմատ կայանքներ. ջրի 
մրրկային շարժման ստեղծման կայանքներ. 
օդի հովացման կայանքներ. ակվարիումների 

զտման կայանքներ. սննդի պատրաստման 
էլեկտրական կահկարասի. ջահեր, բոցակոներ. 
ավտոմոբիլների ցոլալապտերներ. փոխա-
դրամիջոցների ցոլալապտերներ. օդի 
լավորակման զտիչներ. խմելու ջրի զտիչներ. 
ավտոմոբիլների լապտերներ. հեծանիվների 
լապտերներ. մոտոցիկլետների լապտերներ. 
փոխադրամիջոցների լապտերներ. գրպանի 
լապտերներ. լուսավորման լապտերներ. թղթե 
լապտերիկներ տոնական զարդարման համար. 
շատրվաններ. դեկորատիվ շատրվաններ. 
էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. ձևավոր 
ֆուրնիտուր վառարանների համար. հրակայուն 
աղյուսապատվածք վառարանների համար. 
հաց թխող սարքեր. սառնարաններ. 
քրոմատագրիչներ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. էլեկտրական թեյնիկներ. 
քարշի կարգավորման ձգափականներ 
(ջեռուցում). սառնապահարաններ. սառցա-
պահարաններ. վառելիքային ջերմօգտա-
գործիչներ. ածխային էլեկտրոդներ աղեղային 
լամպերի համար. ջեռուցիչ տարրեր. 

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ.

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք. 

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր. 

դաս 15. երաժշտական գործիքներ. 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
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տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ. 
ինքնահոս գրիչներ.ջրաներկեր (ներկեր). 
ալբոմներ. ալմանախներ. գրասենյակային 
ապարատներ փաստաթղթերի մակաշերտման 
համար. բազմացման ապարատներ. ատլասներ. 
ազդագրեր, պլակատներ. թղթե ժապավեններ.
սեղանի թղթե սպիտակեղեն. տոմսեր. 
բլանկներ. ծանուցման բլանկներ (թղթա-
գրենական պիտույքներ). նոթատետրեր. 
բլոկնոտներ (թղթագրենական պիտույքներ). 
բլոկնոտներ նկարելու, գծագրելու համար. 
պոկովի թերթերով բլոկնոտներ. ապարան-
ջաններ գրենական պիտույքներ պահելու 
համար. բրոշյուրներ. բուկլետներ. թղթե թերթեր 
(թղթագրենական պիտույքներ). մոմած թուղթ. 
թուղթ գրանցող սարքերի համար. թուղթ 
ռենտգենյան նկարների համար. թուղթ 
էլեկտրասրտագրիչների համար. բուրա-
վետացված կամ ոչ բուրավետացված թուղթ 
պահարանների արկղերի համար. թուղթ 
փայտազանգվածից. թուղթ պատճենահանման 
համար (թղթագրենական պիտույքներ). 
գրասենյակային թուղթ. մագաղաթյա թուղթ. 
փոստային թուղթ. լուսավորվող թուղթ. սուան 
թուղթ չինական նկարչության և գեղագրության 
համար. զուգարանի թուղթ. թուղթ 
փաթեթավորման համար. զտիչ թուղթ. թղթյա 
ծծաններ. տեղեկատվական տեղեկագրեր. 
գլանիկներ գրամեքենաների համար. ներկա-
րարական գլանիկներ. գրաշարային 
դազգահներ. մոդելավորման մոմեր, 
բացառությամբ ատամնաբուժության մեջ 
օգտագործվողների. թղթե կամ ստվարաթղթե 
ցուցանակներ. ձևվածքներ կարի համար. 
թերթեր. գալվանաստերեոտիպեր. հեկտո-
գրաֆներ. կավ ծեփման համար. պոլիմերային 
կավ մոդելավորման համար. գլոբուսներ. 
գծագրատուփեր. փորագրանկարներ. քարե-
գրիչներ. մատիտների գրաֆիտե միջուկներ. 
բռնիչներ փաստաթղթերի համար 
(թղթագրենական պիտույքներ). բռնիչներ 
մատիտների համար. բռնիչներ կավիճների 
համար. բռնիչներ էջերի համար. բռնիչներ չեկի 
գրքույկների համար. բռնիչներ դրոշմների 
(կնիքների) համար. տրամագրեր. փորա-
գրանկարների գրատախտակներ. գրատախ-
տակներ քարեգրիչներով գրելու համար. 
դպրոցական գրատախտակներ.  գրաշարային 

տախտակներ (պոլիգրաֆիա). գծագրական 
տախտակներ. թղթե կամ ստվարաթղթե 
տախտակներ, վահանակներ հայտարա-
րությունների համար.  կրկնապատկող սարքեր.  
դակիչներ (գրասենյակային պարագաներ). 
թղթե տարաներ սերուցքի համար. ամսագրեր 
(պարբերական հրատարակումներ). սեղմակ-
ներ թղթադրամների համար. սեղմակներ 
գրացուցակային քարտերի համար. սեղմակներ 
գրիչների համար. էջանիշներ գրքերի համար. 
փորագրանկարչական ասեղներ օֆորտների 
(թթվամշակմամբ փորագրություն և փորա-
գրանկար) համար. չափանշման ասեղներ 
գծագրության համար. պարբերականներ. 
տպագրական հրատարակումներ. թղթերի 
մանրատիչներ գրասենյակային նպատակների 
համար. գրաֆիկական պատկերներ. ոչ 
էլեկտրական մակատպող սարքեր. գործիքներ 
կազմարարական կափարիչների մարմարաձև 
մշակման համար. գծագրական գործիքներ. 
օրացույցներ. թղթե կալկա. քաթանե կալկա. 
մոմաթուղթ. բուսախեժ (սոսինձներ) 
թղթագրենական և կենցաղային նպատակների 
համար. քարեր վիմագրության համար. 
թանաքաքարեր (թանաքապահոց). մատիտներ. 
ներդրվող միջուկով մատիտներ. ածխային 
մատիտներ. նկարներ. փոխադրանկարներ. 
երիզակալած կամ ոչ երիզակալած պատկերներ 
(նկարներ). ստվարաթուղթ փայտազանգվածից 
(թղթագրենական ապրանքներ). ստվարաթղթե 
տուփեր բոլորագլխարկների համար. 
քարտարաններ (գրասենյակային պիտույքներ). 
քարտեր. գրացուցակային քարտեր (թղթա-
գրենական պիտույքներ). աշխարհագրական 
քարտեզներ. թղթե քարտեր կամ ժապավեններ 
հաշվիչ մեքենաների ծրագրերի գրառման 
համար. հավաքաքարտեր, բացառությամբ 
խաղերի համար նախատեսվածների. 
ծակոտաքարտեր ժակքարդի մանա ծա-
գործական հաստոցների համար. կատալոգներ. 
կոճեր ներկող ժապավենների համար. թղթե 
կաշպոներ. վրձիններ նկարելու համար. 
վրձիններ նկարիչների համար. վրձիններ գրելու 
համար. գրամեքենաների ստեղներ. 
թղթագրենական կամ կենցաղային սոսինձներ. 
ձկան սոսինձ. սոսնձանյութ (սոսինձ) 
թղթագրենական կամ կենցաղային նպա-
տակներով օգտագործման համար. օսլայի շրեշ 
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(սոսնձող նյութ) թղթագրենական կամ 
կենցաղային նպատակների համար. գրքեր. 
անդորրագրային գրքույկներ (թղթագրենական 
ապրանքներ). կոմիքսային գրքեր. 
թղթագրենական սեղմակոճակներ. սիգարների 
օղակներ, ժապավեններ. ծրարներ 
(թղթագրենական պիտույքներ). տուփեր 
դրոշմների (կնիքների) համար. ստվարաթղթե 
կան թղթե տուփեր. ներկատուփեր (դպրոցական 
պարագաներ). հեղուկ ճշտիչներ (գրա-
սենյակային պիտույքներ). կորաքանոններ 
(թղթագրենական պիտույքներ). գծագրական 
կորաքանոններ. թղթե ժապավեններ. ժապա-
վեններ գրամեքենաների համար. կպչուն 
ժապավեններ. կպչուն ժապավեններ  թղթա-
գրենական կամ կենցաղային նպատակներով 
օգտագործման համար. շտկող ժապավեններ 
(գրասենյակային պիտույքներ). ներկող 
ժապավեններ. ներկող ժապավեններ տպիչների 
համար. կպչուն ժապավեններ թղթագրենական 
կամ կենցաղային նպատակներով 
օգտագործման համար. ինքնասոսնձվող 
ժապավեններ թղթագրենական կամ 
կենցաղային նպատակներով օգտագործման 
համար. գծագրական քանոններ. քառանիստ 
գծագրական քանոններ. թռուցիկներ. թղթե 
կամ պլաստիկ կլանող թերթեր սննդամթերքի 
փաթեթավորման համար. որպես 
փաթեթավորման նյութ օգտագործվող թղթե 
կամ պլաստիկ թերթեր խոնավության 
հսկողության համար. վիսկոզե թերթեր 
փաթեթավորման համար. վերականգնված 
ցելյուլոզից թերթեր փաթեթավորման համար. 
պալստմասսայե պղպջակավոր թերթեր 
փաթեթավորման կամ կշռածրարման համար. 
պողպատյա տառեր. տպագրական տառա-
շարեր (թվային և տառային). վիմագրիչներ. 
արկղեր ներկերի համար. ճարտարապետական 
մանրակերտներ. փոստային դրոշմանիշեր. 
պլաստիկ զանգվածներ ծեփման համար. 
տպագրական գրաֆիկական նյութեր. ծեփման 
նյութեր. ուսուցողական նյութեր (բացառությամբ 
սարքերի). թղթագրենական նյութեր ծրարման 
համար. թղթագրենական կամ կենցաղային 
սոսնձող նյութեր  (սոսինձներ). թղթից կամ 
ստվարաթղթից խծուծման նյութեր. 
կազմարարական նյութեր. փաթեթավորման 
օսլայած նյութեր. թղթից կամ ստվարաթղթից 
փաթեթավորման (միջադիրի կամ խծուծման) 

նյութեր. զտող նյութեր (թղթից). հասցեատպիչ 
մեքենաներ. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական 
մեքենաներ մատիտները սրելու համար. 
կազմարարական մեքենաներ և սարքեր 
(գրասենյակային սարքավորում). էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական գրամեքենաներ. ծալող 
մեքենաներ (թղթագրենական ապրանքներ). 
գրասենյակային մակնշման մեքենաներ (frank-
ing machines). կավիճ վիմագրության համար. 
կավիճ գրելու համար. կավիճ դերձակների 
համար. կավիճ չափանշման համար. թղթե կամ 
պլաստմասսայե պարկեր (ծրարներ, 
փաթեթներ) փաթեթավորման համար. թղթե 
կամ պլաստմասսայե պարկեր աղբի համար. 
պատկերակալներ. հենաձողիկներ նկարիչ ների 
համար. դյուրատար տպագրական 
հավաքածուներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
մանկական թղթե կրծկալներ. ինքնասոսնձվող 
պիտակներ  (թղթագրենական ապրանքներ). 
մատնակալներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
պիտոյատուփեր գրենական պիտույքների 
համար (թղթագրենական ապրանքներ). թելեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
դանակներ թուղթը կտրելու համար 
(գրասենյակային պիտույքներ). համարա-
դրոշմիչներ. ստվարաթղթե կամ թղթե 
փաթեթվածքներ շշերի համար. բոլորա-
թղթիկներ կնքման համար. շապիկներ  
(գրասենյակային ապրանքներ). շապիկներ 
անձնագրերի համար. ճկուն պլաստիկ 
թաղանթներ դարսակման համար. նմուշներ 
ասեղնագործության համար (սխեմաներ). 
ձեռագրերի նմուշներ. յուղանկարատիպեր. 
երաժշտական բացիկներ. շնորհավորական 
բացիկներ. փոստային բացիկներ. օֆորտներ. 
թղթե տոպրակներ. տոպրակներ միկրոալիքային 
վառարանում սննդի պատրաստման համար. 
ներկապնակներ նկարիչների համար. 
փայտիկներ տուշով գրելու համար. 
պանտոգրաֆներ  (գծագրական գործիքներ). 
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար. 
պապիեմաշե. պաստելներ (մատիտներ). 
մածուկներ ծեփման համար. գրչատուփեր. 
կազմեր գրքերի համար. գրչամաքրիչներ. 
գրասենյակային ծակատիչներ. գրչածայրեր 
գրելու համար (գրասենյակային պիտույքներ). 
ոսկե գրչածայրեր. գրող գրչածայրեր. 
պողպատյա գրչածայրեր. գծագրական 
գրչածայրեր. երգարաններ. կնիքներ 
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(գրասենյակային ապրանքներ). կնիքներ 
կնքամոմի համար. գծագրոցներ սեղմիչներով. 
հասցեներով սկավառակներ հասցեական 
մեքենաների համար. թղթե թաշկինակներ. 
պլաստմասսայե թաղանթներ փաթեթավորման 
համար. տակդիր-գորգիկներ աշխատասե ղանի 
համար. սկուտեղներ նամակագրության համար. 
սկուտեղներ դրամի տեսակավորման և 
հաշվարկման համար. թղթե տակդիրներ 
գրաֆինների համար. հենարաններ գրքերի 
համար. տակդիրներ կնիքների, դրոշմակների, 
դրոշմների  համար. տակդիրներ գարեջրի 
գավաթների համար. հենարաններ գրիչների և 
մատիտների համար. հենարաններ լուսա-
նկարների համար. բարձիկներ ջնջելու համար. 
թանաքային բարձիկներ.բարձիկներ դրոշմակ-
ների համար. կպչուն զոլեր կազմերի միացման 
համար (կազմարարական գործ). ձեռքի թղթե 
սրբիչներ. ներկով պատելու շերտեր փաս-
տաթղթերի վերարտադրման մեքենաների 
համար. ներկով պատելու շերտեր բազմացնող 
ապարատների համար. քաթաններ 
կազմարարական աշխատանքների համար.
կպչուն ժապավեններ գրասենյակային 
նպատակների համար. օֆսետային ոչ 
մանածագործական պաստառներ. դիմա-
նկարներ. ճնշածծաններ. գրենական սարքեր. 
թանաքի սարքեր. գրասենյակային պիտույք-
ներ, բացառությամբ կահույքի. գրենական 
պիտույքներ. գրող պիտույքներ. գծագրական 
պիտույքներ. դպրոցական պիտույքներ (թղթա-
գրենական ապրանքներ). հարմարանքներ 
կպչուն ժապավենի մատուցման համար 
(գրասենյակային պիտույքներ). ձեռքի 
հարմարանքներ պիտակները փակցնելու 
համար. արվեստի վիմագրական ստեղծա-
գործություններ. ազդագրեր. տպագրական 
կարգացուցակներ. գրանցամատյաններ. տպա-
գրական ռեգլետներ. մատյաններ. ռետիններ 
ջնջելու համար. գրասենյակային ռետինե 
օղակաձև կալիչներ. գծագրական ռեյսշինաներ 
(Т-աձև քանոններ). գրաֆիկական վերար տա-
դրություններ. գրչածայրերով գրիչներ. գրիչ-
նշիչներ (գրասենյակային պիտույքներ). թղթե 
անձեռոցիկներ շպարի հեռացման համար. 
թղթե կոսմետիկական անձեռոցիկներ. սեղանի 
թղթե կլոր անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ 
սեղանի սպասքի տակ դնելու համար. սեղանի 

թղթե անձեռոցիկներ. թղթե սփռոցներ. 
գրասենյակային ճարմանդներ. արագակարներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). գրասենյակային 
քերակներ (պիտույքներ տեքստերի շտկման 
(մաքրման) համար). ամրակներ թղթերի 
համար. գրասենյակային ամրակներ. միջոցներ 
ջնջելու համար. կենսաբանական կտրածքներ 
մանրադիտակով հետազոտությունների համար 
(ուսուցողական նյութեր). հյուսվածքաբանական 
կտրածքներ ուսուցման համար. ստեատիտ 
(դերձակների կավիճ). ջնջոցներ գրատախ-
տակների համար. շարվածքի սեղաններ 
(տպագրական գործ). կնքամոմ. հաշվողական 
աղյուսակներ. թղթե կամ ստվարաթղթե 
ցուցատախտակներ հայտարարությունների 
համար. տետրեր. գործվածքներ կազմա րա-
րական աշխատանքների համար. թղթա-
գրենական ապրանքներ. էլեկտրական կամ ոչ 
էլեկտրական սրիչներ մատիտների համար. 
տրանսպարանտներ (գրասենյակային 
ապ րանք ներ). տրա ֆարետներ (նախշա-
կաղապարներ) նկարչության համար. 
ստվարաթղթե փողակներ (տուբուսներ). տուշ. 
խոնավացուցիչներ (գրասենյակային պիտույք-
ներ). խոնավացուցիչներ մակերեսների համար 
(գրասենյակային պիտույքներ). գծագրական 
անկյունաքանոններ. ոչ էլեկտրոնային ցուցա-
փայտեր. ստվարաթղթե կամ թղթե փաթեթ-
վածքներ շշերի համար. գրասենյակային 
սարքեր ծրարների ծրարման համար.  
գրասենյակային սարքեր կնքման համար. 
սարքեր զարդեր պատրաստելու համար. 
սարքեր լուսանկարներ փակցնելու համար. 
սարքեր ճարմանդներ ամրացնելու համար 
(գրասենյակային պիտույքներ). դասագրքեր 
(ձեռնարկներ). պապիեմաշեից փոքր ֆիգուրներ 
(արձանիկներ). թղթե զտիչներ սուրճի համար. 
թղթե դրոշներ. նրբաթիթեղ. կաղապարներ 
կավով մոդելավորման համար (նկարիչների 
պիտույքներ). լուսափորագրանկարներ. լուսա-
նկարներ (տպագրված). պատյաններ տրաֆա-
րետների համար. կտավներ նկարների համար. 
գունավիմանկարներ (օլեոգրաֆիաներ). գծա-
գրական կարկիններ. թվեր (տպագրական 
տառամարմիններ). փոքր բաժակներ ներկերի 
(ջրաներկերի) բացման համար. թանաք 
ուղղումներ կատարելու համար (հելիոգրաֆիա). 
թանաք. թանաքամաններ. գծանկարներ 
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(կապտապատճեններ). համրիչներ. շաբլոններ. 
շաբլոններ ջնջելու համար. գնդիկներ 
գնդիկավոր գրիչների համար. պահարաններ 
գրասենյակային  պիտույքների համար (գրա-
սենյակային սարքավորում). տպագրական 
տառեր. հասցեներով դրոշմներ. դրոշմակներ 
(կնիքներ). խորհրդանշաններ (թղթե խարան-
ներ). էստամպներ (փորագրանկարներ). 
պիտակներ, բացառությամբ մանածա-
գործկանների.  

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

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների 
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական 
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և 
թամբագործական իրեր.  ալպենշտոկներ. 
գոտիներ և ուսափոկեր երեխաներին 
կրելու համար. դրամապանակներ. այցե-
քար տերի պատյաններ. սանձեր. լծա-
սարքերի լրակազմեր. կրեդիտ քարտերի 
կալիչներ (դրամապանակներ). ռետինե 
մասեր ասպանդակների համար. թավշա-
կաշի, բացառությամբ մաքրման համար 
օգտագործվողի. հովանոցներ. արևային 
հովանոցներ. թամբագործական պարա-
գաներ. հիմնակմախքներ անձրևանոցների 
կամ արևային հովանոցների համար. 
հիմնակմախքներ կանացի պայուսակների 
համար. քարտապանակներ (դրամա պա-
նակներ). կաշվե կամ կաշվեստվարա թղթե 
պայուսակներ. կաշվե կափույրներ. մտրակներ. 
արհեստական կաշի. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված կաշի. կաշվեստվարաթուղթ. 
կաշվե պատյաններ զսպանների համար. 
օղակներ հովանոցների համար. կաշվե 
տուփեր բոլորագլխարկների համար. կաշվե 
կամ կաշվեստվարաթղթե տուփեր. ֆիբրե 
տուփեր, ֆիբրե սնդուկներ, ֆիբրե արկղեր. 
քսակներ, պորտմաններ. մետաղական 
օղակներից դրամապանակներ. ամրակապեր 
թամբերի համար. ուղղանկյուն մեջքակա-

շիներ (կաշեգործական կիսաֆաբրիկատներ). 
թամ բերի կաղապարներ. կաշվե պարկեր 
(ծրարներ, պայուսակներ) փաթեթավորման 
համար. մոլեսկին (կաշվի նմանակումներ). 
ճամփորդական հավաքածուներ (կաշվե 
արտադրանք). ծնկակալներ ձիերի համար. 
դնչկալներ. պախուրցներ ձիերի համար. 
դատարկ պիտոյատուփեր արդուզարդի 
պարագաների համար. կաշվե թելեր. կաշվե 
կահույքապաստառներ. պարուտակներ երշի-
կեղենի համար. հագուստ կենդանիների 
համար. կաշվե զարդարանքներ կահույքի 
համար. պարանոցակապեր կենդանիների 
համար. թղթապանակներ նոտաների համար. 
կենդանիների աղիքներից գազանթափանց 
թաղանթներ. բազմածայր մտրակիկներ. 
երասանակներ. թամբերի տակ դրվող փափուկ 
տակդիրներ ձիավարության համար. պայտեր. 
կաշվե թամբակալներ. ձիու ծածկոցներ. 
պորտպլեդներ, հագուստի ճամփորդական 
պայուսակներ. կաշվե սրակալներ. պորտֆելներ 
(կաշվե արտադրանք). ձգափոկեր (ձիասարքեր). 
մորթեղեն. ուսապայուսակներ. կաշվե 
փոկիկներ. փոկեր զինվորական հանդերձանքի 
համար. փոկեր ձիերի լծասարքերի համար. 
փոկեր չմուշկների համար. կաշվե փոկեր 
(թամբագործական իրեր). կաշվե փոկեր 
կզակների համար. փոկեր ասպանդակների 
համար. բռնակներ հովանոցների համար. 
բռնակներ ձեռնափայտերի համար. բռնակներ 
ճամպրուկների համար. ուսապարկեր. 
ուղեպայուսակներ. թամբեր ձիերի համար. 
տնտեսական ցանցավոր պայուսակներ. 
ճաղեր անձրևանոցների կամ արևային 
հովանոցների համար. ասպանդակներ. 
պայուսակներ լեռնագնացների համար. 
պայուսակներ երեխաներին կրելու համար. 
ճանապարհորդական պայուսակներ. կանացի 
պայուսակներ. կաշվե դատարկ պայուսակներ 
փականագործական գործիքների համար. 
լողափնյա պայուսակներ. սպորտային 
պայուսակներ. տուրիստական պայուսակներ. 
տնտեսական պայուսակներ. անիվներով 
տնտեսական պայուսակներ. դպրոցական 
պայուսակներ. պայուսակներ. պայուսակ-
պարկեր երեխաներին կրելու համար. 
ճանապարհորդական սնդուկներ. տոպրակներ 
(պարկեր կերերի համար). երախճաններ 
ձիու լծասարքերի համար. ձեռնափայտեր 
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հովանոցների համար. նստատեղերի վերածվող 
ծալովի ձեռնափայտեր. սանձեր (ձիերի 
լծասարքեր). երասաններ (ձիերի լծասարքեր). 
լծասարքեր կենդանիների համար. պատյաններ 
բանալիների համար. անուրներ ձիերի համար. 
ճամպրուկներ (ուղեբեռ). հարթ ճամպրուկներ. 
հարթ ճամպրուկներ փաստաթղթերի համար. 
թամբատակեր ձիերի համար. պատյաններ, 
շապիկներ անձրևանոցների համար. շևրո. 
մշակված կաշիներ. կենդանիների կաշիներ. 
խոշոր եղջյուրավոր անասունի կաշիներ. կաշվե 
պարաններ. աչքակալներ (ձիերի լծասարքեր). 
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և 
բիտում. ոչ մետաղյա շարժական կառուց-
վածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա 
հուշարձաններ. 

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

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

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առա-
սաններ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, 
բրեզենտ, առագաստներ, պարկեր և 
տոպրակներ (որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում). խծուծման նյութեր (բացա ռությամբ 
ռետինից և պլաստմասսայից պատրաստ-
վածների). մանածագործական թելքահումք. 

դաս 23.  մանվածք և թելեր մանածա գոր-
ծության համար.  

դաս 24. գործվածքներ և մանածագոր-
ծական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն 

այլ դասերում. անկողնու ծածկոցներ և սեղանի 
ծածկոցներ. 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկներ. 

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

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. 
մարմնամարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 
զարդեր. 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր.

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

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգե գործական, անտառային և հացա-
հատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիք-
ներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր. 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի). 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.  հեռահաղորդակցության ծառայու-
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թյունների բաժանորդագրում երրորդ 
անձանց համար. ներմուծման–արտահանման 
գործակալություններ. առևտրրային տեղեկա-
տվության գործակալություններ. գովազդային 
գործակալություններ. ինքնարժեքի վերլու-
ծություն. գովազդի տեղադրման համար 
նախատեսված տարածքների վարձակալություն. 
առևտրային հաշվեստուգում (աուդիտ). վարձա-
կալման գործակալություններ. տվյալների 
ավտոմատացված հիմնապաշարների վարում. 
հաշվապահական փաստաթղթերի վարում. 
հաշիվների դուրսգրում. ապրանքների 
ցուցադրում. հաղորդագրությունների գրառում 
(գրասենյակային ծառայություններ). հասա-
րա կական կարծիքի ուսումնասիրում. 
շուկայի ուսումնասիրում. գործարարա կան 
տեղեկատվություն. սպառողներին տրամա-
դրվող առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհրդատվություն (ապրանքային սպա ռո-
ղական տեղեկատվություն). հետա զոտու-
թյուններ գործարարության ասպա րեզում. 
կոն  յունկ տուրային հետազոտություն ներ. 
հետազո տություններ շուկայավարման 
ասպա    րեզում.աշխատակիցների հաստիքի 
համալրում. խորհրդակցություն գործարա  -
րության կազ մակերպման և կառավարման 
հարցերով. խորհրդակցություն գործարա-
րության կազմակերպման վերաբերյալ. 
խորհրդակցություն գործարարության կառա-
վարման վերաբերյալ. խորհրդակցություն 
աշխատակիցների կառավարման վերաբեր-
յալ. մասնագիտական խորհրդակցություն 
գործա րարության ասպարեզում. գովազդի 
մակետավորում. շուկայավարում. գործերի 
կառավարում ստեղծագործական գործա-
րարության ասպարեզում. գործերի կառավարում 
սպորտի ասպարեզում. կենսագրության հակիրճ 
գրության կազմում երրորդ անձանց համար. 
մամուլի տեսություն (ակնարկ). գովազդային 
նյութերի թարմացում. տեղեկատվության 
թարմացում և պահում տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներում. տեքստի մշակում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. նորաձևության ցուցա-
դրումների կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. առևտրային տոնավաճառների 

կազմակերպում առևտրային կամ գովազ-
դային նպատակներով. ցուցափեղկերի 
ձևավորում. գովազդային նյութերի ձևա-
վորում. առևտրային գործունեության 
գնահատում. վճարման փաստաթղթերի 
պատ րաստում. համակարգչային ֆայլե-
րում տեղեկատվության որոնում երրորդ 
անձանց համար. հովանավորների 
որոնում. աջակցություն գործարարության 
կառավարման ոլորտում. աջակցություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման ոլորտում. 
առևտրային միջնորդություն (սպասարկում). 
տեղեկատվության տրամադրում գործնական 
և առևտրային կապերի ոլորտում. գործնական 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. տարածքի տրամադրում 
ապրանքների և ծառայությունների գնորդներին 
և վաճառողներին առցանց առևտրի համար. 
ապրանքների ներկայացում բոլոր զանգվա-
ծային լրատվամիջոցներով մանրածախ 
առևտրի նպատակով. տնտեսական կանխա-
տեսում. աճուրդային վաճառք. դեղագործական 
միջոցների, անասնաբուժական և հիգիենիկ 
պատրաստուկների և բժշկական նշանակության 
նյութերի մանրածախ և մեծածախ վաճառք. 
վաճառքի խթանում երրորդ անձանց համար. 
գովազդային ֆիլմերի արտադրություն.  
գրասենյակային սարքավորումների և 
ապարատ ների վարձույթ.  գովազդային 
ժամա նակի վարձույթ զանգվածային լրատվա-
միջոցներում. գովազդային նյութերի վարձույթ. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. 
առևտրային ավտոմատների վարձույթ. 
առևտրային վաճառասեղանների վարձույթ, 
առևտրային ցուցադրափեղկերի վարձույթ. 
լուսապատճենման սարքավորումների վար-
ձույթ. գովազդային տեքստերի հրապարակում. 
ռադիոգովազդ. ազդագրերի փակցնում, 
արտաքին գովազդ. նմուշների տարածում. 
գովազդային նյութերի տարածում. գովազդային 
նյութերի փոստային առաքում. գովազդային 
տեքստերի խմբագրում. ինտերակտիվ գովազդ 
համակագչային ցանցում. գովազդ փոստով. 
հեռուստատեսային գովազդ. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. վիճակագրական տվյալների 
հավաքում և տրամադրում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
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հիմնապաշարներում. տեղեկություններ 
գործ նական գործարքների մասին. տվյալ-
ների համակարգչային հիմնապաշարներում 
տեղեկա տվության համակարգում. խորհրդակ-
ցական ծառայություններ գործարարության 
կառավարման վերաբերյալ. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և կնքում 
երրորդ անձանց համար. հարկային 
հայտարարագրերի կազմում. հաշիվների 
մասին հաշվետվությունների կազմում. 
հեռուստա շուկայավարում. հոգեբանական 
տեստավորում անձնակազմ ընտրելիս. 
արտաքին վարչարարական կառավարում 
ընկերությունների համար. հյուրանոցային 
գործարարության կառավարում.  արտա-
հաս տիքային աշխատակիցների գործու-
նեության կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
կառավարում երրորդ անձանց համար. 
ծախսերի փոխհատուցման ծրագրերի 
առևտրային կառավարում երրորդ 
անձանց համար. առևտրային նախագծերի 
կառավարում շինարարական նախագծերի 
համար. ապրանքների պատվերների 
մշակման գործընթացի կառավարում. 
ծառայություններ հասարակական հարաբե-
րությունների ոլորտում. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքների գովազդի 
կամ խթանման համար. մեքենագրական 
ծառայություններ. ձեռնարկությունների 
տեղա   փոխման ծառայություններ. հար-
կային հայտարարա գրերի ներկայացման 
ծառայություններ. որոնողական համակարգերի 
օպտիմալացման ծառայություններ. վեբ-
կայքերի երթևեկի օպտիմալացում. գների 
համեմատման ծառայություններ. գովազդային 
ծառայություններ՝ «վճար յուրաքանչյուր սեղմ-
ման համար», PPC ծառայություններ.  քարտու-
ղարների ծառայություններ. մատա կարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
դրանցով ապահովում). սղագրիչների ծառայու-
թյուններ. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային աջակցություն). հեռախոսային 
պատասխանիչների ծառայություններ բացակա 
բաժանորդների համար. լուսապատճենման 
ծառայություներ. գործնական փորձաքննություն.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-

սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ. վարկային 
գործակալություններ. պարտքերի գանձման 
գործակալություններ. անշարժ գույքի հետ 
գործառնություններով զբաղվող գործա-
կալություններ. ֆինանսական վերլուծություն. 
բնակարանների վարձույթ. անշարժ գույքի 
վարձույթ. գրասենյակների վարձույթ (անշարժ 
գույք). ագարակների և գյուղատնտեսական 
ձեռնարկությունների վարձույթ. ֆինանսական 
վարձույթ. խնայողական բանկեր. բնակա-
րանային բյուրոներ (անշարժ գույք). 
վարձավճարի գանձում.  ճանապարհորդական 
վճարագրերի դուրսգրում. վարկաքարտերի 
դուրսգրում. արժեթղթերի դուրսգրում. 
ներդրումների կատարում. ապահովագրության 
հարցերով տեղեկատվություն. ֆինանսական 
տեղեկատվություն. հաշվանցում. ապահո-
վագրության հարցերով խորհրդակցություն. 
ֆինանսական հարցերով խորհրդակցություն. 
պարտքերի հարցերով խորհրդատվություն. 
բորսային գնանշումներ. գրավադրմամբ 
վարկավորում. առևտրաարդյունաբերական 
գործունեության լիկվիդացում (ֆինանսական 
ծառայություններ). միջնորդություն. ֆինան-
սական կառավարում. դրամի փոխանակում. 
բանկային հեռասպասարկում. հաշվեքարտերով 
սպասարկում. վարկաքարտերով սպասարկում. 
գործոնային գործառնություններ. դրամի և 
ստորա գրությունների հավաքման կազմա-
կերպում. շինարարական նախագծերի 
ֆինանսավորման կազմակերպում.  հնաոճ իրերի 
գնահատում. թանկարժեք իրերի գնահատում. 
անտառի ֆինանսական գնահատում. 
նամականիշների գնահատում. անշարժ գույքի 
գնահատում. դրամագիտական առարկաների 
գնահատում. արվեստի գործերի գնահատում. 
բրդի ֆինանսական գնահատում. ֆինանսական 
գնահատում (ապահովագրություն, բանկային 
գործառնություններ, անշարժ գույք). վերա-
նորոգման արժեքի ֆինանսական գնահատում. 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգում 
դրամական միջոցների փոխանցում. երաշխա-
վորություն. բորսային միջնորդություն. անշարժ 
գույքի գործառնությունների ընթացքում 
միջնորդություն. ածխածնային վարկերի 
իրացման ընթացքում միջնորդություն. ապահո-
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վագրության ընթացքում միջնորդություն. 
փոխատվությունների տրամադրում.  գրավով 
փոխատվությունների տրամադրում. վեբ-
կայքերի միջոցով ֆինանսական տեղեկա-
տվության տրամադրում. վճարագրերի 
իսկության ստուգում. հիմնադրամների 
ներդնում. բարեգործական միջոցների 
հավաքում. բաժնետոմսերով  և պարտա-
տոմ սերով միջնորդական գործարքներ. 
ֆինան սական հովանավորություն. հիփոթե-
քային փոխատվություններ. տարաժամ-
կետ մարու  մով փոխատվություններ. կյանքի 
ապահո  վա գրություն. ապահովագրու թյուն 
հիվան դություններից. ապահովագրություն 
դժբախտ պատահարներից. ապահովա-
գրություն ծովում դժբախտ պատա հար ներից. 
ապահովագրություն հրդեհներից. բնակելի 
հիմնադրամների կառավարում. անշարժ 
գույքի կառավարում. փոխհատուցումների 
վճարման ֆինանսական կառավարում 
երրորդ անձանց համար. ապահովագրության 
վիճակագիրների (ակտուարիաների) ծառայու-
թյուններ. բանկային ծառայություններ. 
միջնորդական ծառայություններ. թոշակների 
վճարման ծառայություններ. հոգաբարձուների 
ծառայություններ. պահեստային հիմնա-
դրամների ծառայություններր, խնայողական 
հիմնադրամների ծառայություններ. մաքսային 
միջնորդների ծառայություններ. փոխադարձ 
հիմնադրամների հիմնում. ֆինանսավորում. 
անկիզելի պահարաններում պահպանում. 
արժեքների պահպանում. հարկային 
փորձաքննություն.

դաս 37.  շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում. ասֆալտապատում. 
նավթի և գազի խորը հորատանցքերի 
հորատում. հորատանցքերի հորատում. 
ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն մաշված 
շարժիչների վերականգնում. ամբողջությամբ 
կամ մասնակիորեն մաշված մեքենաների 
վերականգնում. հագուստի վերականգնում, 
հագուստի նորացում. դողերի պահպանաշերտի 
վերականգնում. դողածածկանի վուլկանացում 
(նորոգում). շինությունների հերմետիկացում 
(շինարարություն). սպիտակեղենի արդու-
կում. հագուստի գոլորշիով արդուկում. 
ախտահանում. կրծողների ոչմչացում. 
հանքային օգտակար հանածոների հանույթ. 

քարթրիջների (տոներների) լիցքավորում.  
տրանսպորտային միջոցների կուտակիչների 
լիցքավորում. դանակների սրում. կառույցների 
մեկուսացում. վերանորոգման հարցերով 
տեղեկատվություն. շինարարական հարցերով 
տեղեկատվություն. աղյուսների շարում. 
գամակցում. շինարարության հարցերով 
խորհրդակցություն. լաքապատում. կրկնա-
կան անագապատում. շինարարական 
փայտամածների մոնտաժում. ճանապարհների 
սալարկում. ավտոմեքենաների լվացում. 
լուսամուտների լվացում. տրանսպորտային 
միջոցների լվացում. շինարարական 
աշխատանքների հսկողություն (վերահսկող-
կառավարող). կահույքի պաստառապատում. 
քայքայումից պաշտպանելու նպատակով 
մշակում. տրանսպորտային միջոցների մշակում 
քայքայումից պաշտպանելու համար. զմռնիտե 
թղթով մշակում. պեմզայով կամ ավազով 
մշակում. չհրկիզվող սենյակ-պահարանների 
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում. 
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական 
սպասարկում. պատերի պաստառապատում. 
ցուցանակների ներկում և նորացում. 
շինությունների (արտաքին մակերեսի) մաքրում. 
տրանսպորտային միջոցների փայլեցում. 
օգնություն (վերանորոգում) տրանսպորտային 
միջոցների կոտրվածքների, վնասվածքների 
դեպքում. հագուստի նորոգում. բուլդոզերների 
վարձույթ. ցամաքուրդային պոմպերի վարձույթ. 
փողոցների մաքրման համար մեքենաների 
վարձույթ. մաքրման համար մեքենաների 
վարձույթ. վերամբարձ կռունկների վարձույթ 
(շինարարական սարքավորում). լվացքի 
մեքենաների վարձույթ. շինարարական 
տեխնիկայի վարձույթ. էքսկավատորների 
վարձույթ. գազափականագործական ատեխնի-
կական և ջրմուղային աշխատանքներ. 
քարաշինարարական աշխատանքներ. 
տանիքա  ծածկի աշխատանքներ. ներկա-
րարական աշխատանքներ. ատաղձագործական 
աշխատանքներ. վերանորոգման ստորջրյա 
աշխատանքներ. սվաղային աշխատանքներ. 
բացահանքերի մշակում. գաղտնափականքների 
նորոգում. անձրևային հովանոցների 
նորոգում.  արևային հովանոցների նորոգում. 
ավտոմեքենաների նորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. հրածորանների (այրոցների) 
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նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
կինոպրոյեկտորների նորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. ինքնաթիռների նորոգում 
և տեխնիկական սպասարկում. անկիզելի 
պահարանների նորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. ժամացույցների նորոգում և 
խնամք. էլեկտրահաղորդագծերի նորոգում. 
պոմպերի նորոգում.  երեսքաշի նորոգում. 
կոշիկի նորոգում. հագուստի նորոգում. 
լուսանկարչական ապարատների նորոգում. 
կահույքի վերականգնում. երաժշտական 
գործիքների վերականգնում. արվեստի 
գործերի վերականգնում. տրանսպորտային 
միջոցների յուղում. շինարարական կառույցների 
քանդում. պահեստների կառուցում և 
վերանորոգում. տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկման կայաններ 
(վառելանյութի լիցքավորում և սպասարկում). 
լվացք. սպիտակեղենի լվացում. պատնեշների 
կառուցում, ծովապատնեշների կառուցում. 
խողովակաշարերի կառուցում և տեխնիկական 
սպասարկում. ստորջրյա շինարարություն. 
նավահանգիստների կառուցում. արդյունա-
բերական ձեռնարկությունների կառուցում. 
տոնավաճառների կրպակների և սրահների 
կառուցում. կառուցում և շինարարություն. 
նավաշինություն. շենքերի մաքրում (ներքին). 
փողոցների մաքրում. մակաբույծների, 
բացառությամբ գյուղատնտեսական վնա-
սա տուների, ոչնչացում. անիվների հավա-
սարակշռման ծառայություններ. արհեստական 
ձնածածկի ստեղծման ծառայություններ. 
լվացքատների ծառայություններ. դռների 
և լուսամուտների տեղադրում. ոռոգման 
սարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
վերելակների տեղադրում և նորոգում. 
ջեռուցման սարքավորումների տեղադրում և 
նորոգում. պաշտպանական ազդասարքերի 
տեղադրում և նորոգում. վառարանների 
տեղադրում և նորոգում. հեռախոսների 
տեղադրում և նորոգում. օդի լավորակման 
սարքերի տեղադրում և նորոգում. հրշեջ 
ազդասարքերի տեղադրում և նորոգում. 
սառնարանային սարքավորման տեղադրում և 
նորոգում. էլեկտրական սարքերի տեղադրում 
և նորոգում. խոհանոցային սարքավորումների 
տեղադրում. համակարգիչների տեղակայում, 
սպասարկում և նորոգում. մեքենայական 

սարքավորումների տեղադրում, նորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. գրասենյակային 
տեխնիկայի և սարքավորումների տեղադրում, 
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
էլեկտրական կայանքների աշխատանքի 
խափանումների վերացում. լողավազանների 
խնամք. կահույքի խնամք. ծխնելույզների 
մաքրում. շոգեկաթսաների մաքրում և 
նորոգում. հագուստի մաքրում. չոր մաքրում. 
տրանսպորտային միջոցների մաքրում. ձևավոր 
սպիտակեղենի մաքրում. կաշվե իրերի մաքրում, 
նորոգում և խնամք. մորթուց արտադրանքի 
մաքրում, նորոգում և խնամք.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. 
նորու թյունների տպագրման գործա-
կալություններ. անլար հեռարձակում. 
հեռուս տատեսային հեռարձակում. մալու-
խային հեռուստահեռարձակում. հաղորդա-
գրությունների էլեկտրոնային տախտակ 
(հեռահաղորդակցական ծառայություններ). 
տեղեկատվություն հեռակառավարման կապի 
հարցերով. համացանց մուտքի ապահովում.  
տվյալների հիմնապաշարներ մուտքի 
ապահովում. համացանցում  քննարկման 
ֆորումներ մուտքի ապահովում. համացանցին 
հեռահաղորդակցական միացման ապահովում. 
հեռահաղորդակցական ալիքների տրամադրում 
հեռուստախանութների ծառայությունների 
համար. շնորհավորական բացիկների 
առցանց փոխանցում. հաղորդագրությունների 
փոխանցում. հաղորդագրությունների և 
պատկերների փոխանցում  համակարգչի 
միջոցով. հեռագրերի փոխանցում. թվային 
ֆայլերի փոխանցում. էլեկտրոնային 
փոստ. առցանց ֆորումների տրամադրում. 
Տեսակոնֆերանսների համար կապի 
ծառայությունների տրամադրում. հաղորդա-
գրություններ փոխանցող սարքերի վարձույթ. 
համացանց մուտքի ժամանակի վարձույթ. 
մոդեմների վարձույթ. հեռահաղորդակցական 
կապի համար նախատեսված սարքավորումների 
վարձույթ. հեռախոսային ապարատների 
վարձույթ. ֆաքսիմիլային ապարատների 
վարձույթ. ռադիոհեռարձակում.  ռադիոկապ. 
թելքաօպտիկական կապ. ռադիոհեռախոսային 
կապ. կապ համակարգչային տերմինալների 
կիրառմամբ. արբանյակային կապ. հեռա-
գրական կապ. հեռախոսային կապ. 
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ֆաքսիմիլային կապ. փեյջինգային ծառա-
յություն (ռադիոյի, հեռախոսի կամ 
էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների 
կիրառմամբ). հեռուստակոնֆերանսներ. 
բաժա նորդային հեռագրային ծառայություններ. 
ձայնային փոստի ծառայություններ. երթուղ-
ման և միացման հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ. տվյալների հոսքի 
փոխանցման ծառայություններ. հեռագրային 
կապի տրամադրման ծառայություններ. 
հեռախոսային կապի տրամադրման ծառա-
յություններ. 

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

դաս 40. նյութերի մշակում. 
դաս 41.  կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
նկարիչների համար մոդելների տրամա-
դրման գործակալություններ. ակադեմիաներ 
(ուսուցում). սպորտային հրապարակների 
վարձույթ. թենիսի կորտերի վարձույթ. 
գրքերը տուն տրամադրող գրադարաններ. 
զվարճալի միջոցառումների համար տոմսերի 
ամրագրում. տեսանկարահանում. ֆիզիկական 
դաստիարակություն. դիսկոտեկներ. կենդա-
նիների վարժեցում. կրկնօրինակում. 
մոլա խաղեր. գրքերի հրատարակում. 
տեղեկատվություն դաստիարակության և 
կրթության վերաբերյալ. տեղեկատվություն 
հանգստի վերաբերյալ. տեղեկատվություն 
զվարճությունների վերաբերյալ. կինո-
ստուդիաներ. առողջարարական ակումբներ 
(առողջարարական և ֆիթնես մարզում-
ներ). գիշերային ակումբ-սրճարաններ. 
հրատա րակությունների մակետավորում, 
բացա   ռու թյամբ գովազդայինների. մանրա-
լուսա պատճենում. տեսագրություն ների 
մոնտաժում. հեռուստա– և ռադիոծրա գրերի 
արտադրություն. երաժշտասրահներ. երաժշտու-
թյան ստեղծում. ինտերակտիվ խա ղերի 
տրամադրում համակարգչային ցանցի 
միջոցով. ինտերակտիվ էլեկտրոնային 
չբեռնվող հրապարակումների տրամադրում. 
հոգևոր կրթություն. մարմնամարզության 
ուսուցում. հեռակա ուսուցում. գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ներկայացում). 

պարահանդեսների կազմակերպում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում մշակութա-
լուսավորական նպատակներով. ժամանցի 
կազմակերպում. ուսումնազրույցների կազմա-
կերպում և անցկացում. կոնգրեսների 
կազմակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների 
կազմակերպում և անցկացում. համերգների 
կազմակերպում և անցկացում. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). սեմինարների կազմակերպում և 
անցկացում. սիմպոզիումների կազմակերպում 
և անցկացում. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսուցողական կամ զվարճալի). գեղեցկության 
մրցույթների կազմակերպում. վիճակախաղերի 
կազմակերպում. զվարճության նպատակով 
նորաձևության ցուցադրումների կազմա-
կերպում. ներկայացումների կազմակերպում 
(իմպրեսարիոների ծառայություններ).  սպոր-
տային մրցումների կազմակերպում. մասնա-
գիտական կողմնորոշում (խորհրդատվություն 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
զվարճանքի զբոսայգիներ. թարգմանություն 
ժեստերի լեզվից. հեռուստատեսային 
ժամանցային ծրագրեր. շարժական գրադա-
րաններ. մասնագիտական վերապատրաստում. 
չբեռնվող առցանց տեսաֆայլերի տրամադրում. 
չբեռնվող առցանց երաժշտական ֆայլերի 
տրամադրում. սարքավորումների տրամադրում 
կարաոկեի համար. գոլֆի դաշտերի 
տրամադրում. սպորտային սարքավորումների 
տրամադրում. խաղասրահների ծառայու-
թյունների տրամադրում. կինոդահլիճների 
ծառայությունների տրամադրում. թատերա-
կանացված ներկայացումներ. թատերական 
ներկայացումներ. ֆիթնես-դասերի անցկա-
ցում. քննությունների անցկացում. սպոր-
տային մրցումների ծրագրավորում. 
կինոֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ 
գովազդային հոլովակների. ձայնային 
սարքավորումների վարձույթ. տեսախցիկ-
ների վարձույթ. տեսամագնիտոֆոնների 
վարձույթ. տեսաֆիլմերի վարձույթ. 
դեկորացիաների վարձույթ շոու ծրագրերի 
համար. ձայնագրությունների վարձույթ. 
խաղալիքների վարձույթ. կինոպրոյեկտորների 
և կինոսարքավորումների վարձույթ. 
կինոֆիլմերի վարձույթ. խաղային սարքա-
վորումների վարձույթ. մարզադաշտերի 
սարքավորումների վարձույթ. լուսավորության 
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սարքավորումների վարձույթ թատրոնների և 
հեռուստաստուդիաների համար. ռադիո- և 
հեռուստաընդունիչների վարձույթ. ջրասուզման 
հանդերձանքի վարձույթ. սպորտային 
սարքավորումների վարձույթ, բացառությամբ 
փոխադրամիջոցների. թատերական դեկո-
րա ցիաների վարձույթ. հրապարակում 
սեղանի էլեկտրոնային հրատարակչական 
համակարգերի միջոցով. էլեկտրոնային 
գրքերի և պարբերականների հրապարակում. 
տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդայինների. զվարճալի 
ռադիոհաղորդումներ. զվարճությունների 
կազմակերպում հյուրերի համար. տեքստերի 
խմբագրում, բացառությամբ գովազդայինների. 
կենդանաբանական այգիներ. լրատվական 
ծառայություններ. հանդիպումների ծրագրերի 
կազմում (զվարճություն). երաժշտության 
ստեղծագործում. ենթագրում. խնամակալների 
ծառայություններ. հանգստի բազաների 
ծառայություններ (զվարճություններ). դիսկ-
ժոկեյների ծառայություններ. անհատական 
մարզիչների ծառայություններ (ֆիթնես). 
խաղատների ծառայություններ (խաղեր). 
վայելչագրական ծառայություններ. ակումբների 
ծառայություններ (զվարճություններ կամ 
կրթություն). թանգարանների ծառայություններ 
(շնորհանդես, ցուցահանդեսներ). կրթա-
դաստիարակչական ծառայություն ներ. 
նվագա խմբերի ծառայու թյուն ներ. թարգ-
մա նիչների ծառայություններ. սցենար -
ների գրման ծառայություններ. տոմսերի 
տարածման ծառայություններ (զվար-
ճություններ). կրկնուսույցների, ուսուցիչ ների 
ծառայություններ (ուսուցում). սպոր տային 
ճամբարների ծառայություններ. ձայնագրման 
ստուդիաների ծառայություններ. բանավոր 
թարգմանիչների ծառայություններ. դպրոց-
ների ծառայություններ (կրթություն). 
նախադպրոցական հաստատություններ 
(դաստիա րակություն). լուսանկարչություն. 
ֆոտո ռեպորտաժներ. կրկեսներ. գիշերօթիկ 
դպրոցներ. շոու ծրագրեր.  

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 

մշակում և կատարելագործում. 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. 
կենդա նիների և մարդկանց հիգիենիկ 
և կոսմե տիկական ծառայություններ. 
գյուղատնտեսական, այգեգործական և 
անտառային ծառայություններ.  

դաս 45. իրավաբանական ծառայու-
թյուններ. անվտանգության ծառայություններ 
սեփականության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար։ 
ամուսնական գործակալություններ.  խուզար-
կուական գործակալություններ. գիշերային 
պաշտպանության կազմակերպման ծառայու-
թյուններ. երեխաների որդեգրման գործա-
կալություններ. արբիտրաժ. անկիզելի 
պահարանների վարձույթ. զմռսում. թաղ-
ման բյուրոներ. կորած և գտնված իրերի 
վերադարձնում. հատուկ իրադարձությունների 
ժամանակ աղավնիների բացթողում. 
տոհմաբանական հետազոտություններ. իրավա-
բանական հետազոտություններ. անվտան-
գության հարցերով խորհրդակցություն. 
մտավոր սեփականության հարցերով 
խորհրդակցություն. իրավաբանական 
անձանց համար մտավոր սեփականության 
բնագա վառում վերահսկում. պահպանիչ 
ազդանշանային համակարգերի վերահսկում. 
դիակիզում. մտավոր սեփականության 
լիցենզավորում. ծրագրային արտադրանքի 
լիցենզավորում (իրավաբանական ծառա-
յություններ). կրոնական հավաքների 
կազմակերպում. գաղտնափականքների բացում. 
քաղաքացիական պաշտպանություն. հարսա-
նեկան արարողությունների պլանավորում և 
կազմակերպում. կորած մարդկանց որոնում. 
դատարանում շահերի ներկայացում. 
երեխաների հսկողություն. ընտանի 
կենդանիների հսկողություն. անվտանգության 
նպատակներով ուղեբեռների ստուգում. 
ձեռնարկությունների անվտանգության վիճակի 
ստուգում. երեկոյան հագուստի վարձույթ. 
կրակմարիչների վարձույթ. հագուստի վարձույթ. 
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հրշեջ ազդանշանիչների վարձույթ. դոմեն 
անվանումների գրանցում (իրավաբանական 
ծառայություններ). ֆիզիկական անձանց 
մասին տեղեկատվության հավաքում. հրշեջ 
ծառայություն. հասարակական վայրերում 
ուղեկցում (ուղեկիցներ). հորոսկոպների 
կազմում. հեղինակային իրավունքի վերաբերյալ 
գործերի կառավարում. իրավաբանական 
լիցենզիաների կառավարում. հանդիպումների 
կամ ծանոթությունների կազմակերպման 
ակումբների ծառայություններ. վեճերի 
արտադատարանային լուծման ծառայու-
թյուններ. գողոնի տեղորոշման ծառայու-
թյուններ.  իրավաբանական փաստաթղթերի 
պատրաստման ծառայություններ. տերերի 
բացակայության ժամանակ բնակարանում 
բնակվելու ծառայություններ. վեճերի լուծման 
ծառայություններ. հուղարկավորության 
ծառա յու թյուններ. հասարակական ցանցերի 
առ ցանց ծառայություններ. թիկնապահների 
ծառայություններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20151704  (111) 25221
(220) 25.11.2015 (151) 22.11.2016
   (181) 25.11.2025
(730) «Սլիվպռոմ կոմբինատ» ՍՊԸ, Երևան, 
Երվանդ Քոչար 15/7, AM 
(442) 18.01.2016
(540) 

(526) «МАСЛО СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, սպիտակ, կարմիր, կանաչ և շագանա-
կագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. կարագ:
_____________________

(210) 20151720  (111) 25222
(220) 30.11.2015 (151) 22.11.2016
   (181) 30.11.2025
(730) Յանմար Քո., Լթդ, JP 
(442) 16.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 4. հանքային յուղեր և քսուքներ 

արդյունաբերական նպատակների համար (ոչ 
վառելիքի համար). ոչ օրգանական յուղեր և 
քսուքներ արդյունաբերական նպատակների 
համար (ոչ վառելիքի համար). վառելիք. մոմեր 
(չմշակված հումք). պինդ քսանյութեր. չմշակված 
կամ զտված յուղեր, արդյունաբերական յուղեր, 
շարժիչային յուղեր, քսանյութեր, ներքին 
այրման շարժիչային յուղ, դիզելային վառելիքի 
յուղեր, թեթև յուղեր, բենզին, հրագոյացնող 
յուղ, վառելիքային գազ.

դաս 7. գյուղատնտեսական պիտույքներ՝ 
բացառությամբ ձեռքով կառավարվող 
գյուղատնտեսական մեքենաների, բերքահավաք 
մեքենա, բրնձի սածիլները տնկող մեքենա, 
կապիչ, շարժական կալսիչ, բրնձի կեղևա-
զատիչ, հոսանքով աշխատող հերկիչ, թփերի 
կտրատիչ, բանջարեղենի փոխպատվաստիչ, 
հնձած խոտի ժապավենային կտրիչ, հացահա-
տիկային բույսերի հնձիչ, հողագործական 
մեքենաներ, հողափորիչ սարքեր, հացահատիկի 
կեղևազատիչ մեքենաներ, հնձիչ - կապիչ 
մեքենաներ, հնձիչ - կալսիչ մեքենաներ, 
սերմնացան մեքենաներ, ցողիչ մեքենաներ, 
կալսիչ մեքենաներ. մարգագետինների 
հնձող մեքենաներ. մոտորներ և շարժիչներ  
(բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների), բոլոր 
տեսակի մոտորների և շարժիչների համար 
նախատեսված մասեր և կցամասեր, դիզելային 
շարժիչներ, բենզինային շարժիչներ, շարժիչներ 
ծովային առագաստանավերի և նավերի համար, 
ծովային ճնշակներ, էլեկտրական մոտորներ, 
մխոցային կոճակի ներդիր, մխոց, մխոցի 
կոճակ, մխոցի օղակ, վառելիքի ֆիլտր, ծնկաձև 
լիսեռներ, մոտորների և շարժիչների մխոցներ, 
մոտորների և շարժիչների արտանետիչ 
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խողովակներ, մոտորների և շարժիչների  
օդափոխիչի գոտիներ, մոտորների և շարժիչ-
ների օդափոխիչներ, շարժիչների ինժեկ-
տորներ, մոտորների և շարժիչների աղմուկի 
խլեցուցիչներ, մոտորների և շարժիչների 
հովացուցիչներ, ներքին այրման շարժիչների 
մեկնարկման սարքավորումներ, մոտորների և 
շարժիչների մեկնասարքեր, մղիչներ. պոմպեր, 
պոմպային մեքենաներ, յուղման պոմպեր, 
վառելիքի մղման պոմպ, հեղուկաբաշխական 
պոմպեր. էլեկտրագեներատորներ, դիզե լային 
շարժիչների գեներատորներ, բենզինային 
շարժիչների գեներատորներ, գազա յին 
շարժիչների գեներատորներ, արտա նետվող 
ջերմության օգտագործմամբ էլեկտրա-
կանության գեներատոր համակարգեր. 
շինարարական մեքենաներ և սարքվորումներ. 
բեռնող և բեռնաթափող  մեքենաներ և 
սարքվորումներ, դրանց մասեր և կցամասեր, 
թրթուրավոր հողափոր մեքենաներ, անիվ-
ներով հողափոր մեքենաներ, էքսկավատոր, 
բուլդոզերներ, մոտորների և շարժիչների 
տարրեր ոչ ցամաքային տրանսպորտի համար, 
մասնավորապես` լիսեռներ, առանցքներ 
ոչ ցամաքային տրանսպորտի համար, 
առանցքակալներ, կցորդիչներ, փոխանցման 
տուփեր և ռեդուկտորներ ոչ ցամաքային 
տրանսպորտի համար. ձյուն մաքրող կամ 
ձյուն հեռացնող մեքենաներ, մեքենաներ 
արդյունաբերական ձկնորսության նպատակով. 
ձկնորսական ցանցերի համար սուզվող 
մաքրող մեքենաներ. կաթնամթերք բաշխող 
մեքենաներ. փաթեթավորող մեքենաներ ու 
սարքավորումներ. տրակտորային կուլտի-
վատորներ, տրակտորային կուլտիվատորներ 
գյուղատնտեսության համար.

դաս 9. արևային ֆոտոէլեկտրական էներ-
գետիկ համակարգեր.

դաս 11. օդորակման սարքավորում. գազի 
ջերմային պոմպով աշխատող օդորակման 
համակարգեր. ջրաջեռուցիչներ (կաթսաներ). 
սառեցնող սարքավորումներ և համակարգեր. 
սառեցնող բեռնարկղեր. անասնակերի չորաց-
ման սարքեր. բերքի չորացման սարքեր. 
ջերմափոխանակիչներ. ձողերի վրա հավաքված 
լուսավորման սարքավորում. գազով աշխատող 
ջերմային պոմպ.

դաս 12. մոտորներ և շարժիչներ ցամա-
քային տրանսպորտի համար. մոտորների և 
շարժիչների տարրեր ցամաքային տրանսպորտի 
համար, մասնավորապես` լիսեռներ, առանցք-
ներ ցամաքային տրանսպորտի համար, 
առանցքակալներ, կցորդիչներ, փոխանցման 
տուփեր և ռեդուկտորներ ցամաքային 
տրանսպորտի համար. նավեր, դրանց մասեր 
և կցամասեր, մասնավորապես` մեծ նավեր 
և նավակներ, դրանց մասեր և կցամասեր, 
զբոսանավեր և դրանց մասեր և կցամասեր, 
ձկնորսական նավեր և դրանց մասեր և 
կցամասեր. ուղղաթիռներ. տրակտորներ, 
մասնավորապես` գյուղատնտեսության համար 
նախատեսված տրակտորներ, անվադողեր 
տրանս պորտային   միջոցների  անիվների  
համար, անիվներ տրանսպորտային միջոց-
ների համար, թրթուրային ժապավեններ 
տրանս պորտային  միջոցների համար, 
տրանսպոր տային միջոցների նստարաններ, 
տրանսպոր տային միջոցների ղեկեր. 
էլեկտրական ամենա գնաց բեռնակիր 
մեքենաներ. ավիակիրներ.

դաս 16. ստվարաթղթյա կամ թղթյա 
տուփեր. փաթեթավորման թղթեր. թղթյա 
կամ պլաստմասսայե պայուսակներ (ծրարներ, 
քսակներ) փաթեթավորման համար. պլաստիկ 
ժապավեն փաթեթավորման համար. տպա-
գրված նյութեր, բրոշյուրներ.

դաս 18. պայուսակներ. գոտի-պայու-
սակներ. մեջքի պայուսակներ. ձկնորսական 
պայուսակներ.

դաս 25. շապիկներ. ջրամեկուսիչ շապիկ-
ներ. ձկնորսների շապիկներ. ձկնորսության 
համար նախատեսված շապիկներ. երկար 
տաք բաճկոններ. բևեռային շրջաններում 
օգտագործվող անջրանցիկ բաճկոններ. 
վերարկուներ. փետրային վերարկուներ. 
բաճկոններ. ձկնորսության համար նախա-
տեսված բաճկոններ. սվիտերներ. վերնա-
շապիկներ. սպիտակ վերնաշապիկներ երեկոյան 
կոստյումի համար. ջրամեկուսիչ երկար տաք 
բաճկոններ. վարտիքներ. զինվորական 
համազգեստ վարտիքներ. կոմբինեզոններ. 
ջինսային գործվածքից պատրաստված կարճ 
կամ երկար կոմբինեզոններ. ձկնորսների 
համար նախատեսված աշխատանքային 
հագուստ. սռնապաններ. ոտքից մինչև 
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կրծքավանդակ հասնող անջրանցիկ 
երկարաճիտ կոշիկներ. տաքացնող ականջա-
կալներ. գոգնոցներ. պարանոցի համար 
նախատեսված տաք գլանաձև շարֆեր. 
ձեռքերի համար նախատեսված տաք 
թևնոցներ. արևապաշտպան գլխարկներ. 
կեպիներ. գործված գլխարկներ. գլխարկներ. 
աշխատանքային գլխարկներ. երկարաճիտ 
կոշիկներ. անձրևային կոշիկներ. սպորտային 
կոշիկներ. նավաստիական ոճի կոշիկներ. 
աշխատանքային երկարաճիտ կոշիկներ. 
ռետինե կոշիկներ. ձկնորսության համար 
նախատեսված երկարաճիտ կոշիկներ 
(անջրանցիկ).

դաս 37. ջեռուցման սարքավորումների 
տեղադրում, վերանորոգում և սպասարկում. 
օդորակման սարքավորումների տեղա-
դրում, վերանորոգում և սպասարկում. 
օդորակիչների վարձույթ. օդանավերի պահ-
պանում և սպասարկում. շինարարական 
մեքենաների և սարքավորումների վարձույթ. 
հողափորների վարձույթ. շինարարական 
մեքենաների վերանորոգում և սպասարկում. 
տրակտորների սպասարկում. մոտորային 
տրանսպորտային միջոցների սպասարկում և 
վերանորոգում. տրանսպորտային միջոցների 
գազալցակայաններ. նավերի սպասարկում 
և վերանորոգում. հոսանքի գեներատոր-
ների սպասարկում և վերանորոգում. 
գյուղատնտեսական մեքենաների և գործիք-
ների վերանորոգում կամ սպասարկում. 
հեռահաղորդակցման մեքենանաների և 
սարքավորումների վերանորոգում կամ 
սպասարկում. ձկնորսական մեքենաների 
և սարքավորումների վերանորոգում կամ 
սպասարկում. մարգագետիններ հնձող մեքե-
նա ների վերանորոգում կամ սպասարկում. 
ձյուն մաքրող կամ ձյուն հեռացնող մեքենաների 
վերանորոգում կամ սպասարկում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20160043 (111) 25223
(220) 22.01.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 22.01.2026
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ-
վեննոստյու «Նատուրա Սիբերիկա», RU 

(442) 16.03.2016
(540) 

(526) «NORDIC AYURVEDIC SPA» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, մոխրագույն, բաց և մուգ մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. հղկանյութեր. համպար (օծանելիք). 
կենցաղային հակադիրտեր. կենցաղային 
հակաստատիկներ. օդի բուրավետիչներ. 
բուրավետիչներ ամոքահունց խմորից պատ-
րաստ վող հրուշակեղենի համար (եթերային 
յուղեր). բուրավետիչներ ըմպելիքների համար 
(եթերային յուղեր). բուրավետիչներ (եթերային 
յուղեր). բերանի խոռոչի թարմացման աերո-
զոլներ. սեղմված օդով բալոններ մաքրման 
և փոշու հեռացման համար. բալասաններ, 
բացառությամբ բուժական նպատակների 
համար օգտագործվողների. շուրթերի փայլեր. 
հղկաքարեր ողորկման (փայլեցման) համար. 
հղկաթուղթ. զմռնիտաթուղթ. ողորկման 
(փայլեցման) թուղթ. կոսմետիկական վազելին. 
վաքս. վաքս, գուտալին կոշկեղենի համար. 
կոշկակարի ձյութ. բամբակ կոսմետիկական 
նպատակների համար. անուշաբույր նյութեր 
սպիտակեղենի բուրումնավետացման համար.  
խոնավակլանիչ նյութեր սպասք լվացող մեքե-
նաների համար. կպչուն նյութեր կոսմետի կա-
կան նպատակների համար. անուշաբույր ջուր. 
ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. բուրավետացված 
ջուր. մոմ սպիտակեղենի համար. մոմ հատակի 
համար. սահումը կանխարգելող հատակի 
մոմ. մոմ մազերի հեռացման համար. մոմ 
բեղերի համար. մոմեր կաշվի համար. մոմեր 
կահույքի և հատակի ողորկման (փայլեցման) 
համար. մոմեր կոշկակարների և կոշկեղենի 
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համար. ողորկման մոմ. մոմ դերձակների 
համար. մերսման ժելեր, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող-
ների. հելիոտրոպին. ատամների սպիտակեց-
ման ժելեր. գերանիոլ. շպար. հոտազերծիչներ 
ընտանի կենդանիների համար. հոտա զեր-
ծիչներ մարդկանց կամ կենդանիների համար. 
մազերի հեռացման միջոցներ (դեպիլյա տոր-
ներ). անուշաբույր փայտանյութ. դուխի. սահումը 
կանխարգելող հատակի հեղուկներ. հեղուկներ 
ապակիների, այդ թվում՝ հողմապակիների 
մաքրման համար. ճարպեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. հրաբխային մոխիր 
մաքրման համար. արտատպվող դեկորատիվ 
պատկերներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. պարֆյումերային արտադրանք. իոնոն 
(օծանելիքային). պաղլեղաքար սափրման 
համար (կապակցող նյութ). հղկաքարեր. 
հոնքերի մատիտներ. կոսմետիկական 
մատիտներ. սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյութ). 
մետաղների կարբիդներ (հղկանյութեր). 
ալյումինային շիբ (կապակցող նյութ). կիզելգուր 
ողորկման (փայլեցման) համար. սոսինձներ 
արհես տական թարթիչների ամրացման համար. 
սոսինձներ դնովի մազերի ամրացման համար. 
օճառածառի կեղև լվացքի համար. կորունդ 
(հղկանյութ). ներկանյութեր զուգարանի ջրի 
համար. ներկանյութեր մորուքների և բեղերի 
համար. կոսմետիկական ներկանյութեր. օսլա 
(ապրետուր). օսլա սպիտակեղենին փայլ 
հաղորդելու համար. քսուքներ կոշկեղենի 
համար. ողորկման (փայլեցման) քսուքներ. 
կոսմետիկական քսուքներ. կոսմետիկական 
սպիտակեցնող քսուքներ. կարմիր կրոկուս 
ողորկման (փայլեցման) համար. խունկ. լաքեր 
մազերի համար. լաքեր եղունգների համար. 
մազերի լոսյոններ. լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. լոսյոններ սափրվելուց 
հետո օգտագործման համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. յուղեր օծանելիքի և անուշաբույր 
միջոցների համար. մաքրման նպատակով 
օգտագործվող յուղեր. կոսմետիկական յուղեր. 
հարդարանքի յուղեր. եթերային յուղեր. 
եթերային յուղեր մայրու ծառից. եթերային 
յուղեր կիտրոնից. եթերային յուղեր ծիտրոնից. 
բերգամոտի յուղ. գաուլտերյան յուղ. հասմիկի 
յուղ. նարդոսի յուղ. նշի յուղ. վարդի յուղ. 
տերպենտինի յուղ ճարպազերծման համար. 

կավիճ սպիտակեցման համար. կավիճ 
մաքրման համար. նշի կաթ կոսմետիկական 
նպատակների համար. հարդարանքի կաթ. 
մուշկ (պարֆյումերիա). օճառներ. ախտահանող 
օճառներ. հոտազերծող օճառներ. սափրման 
օճառներ. գործվածքների գույնը պայծառացնող 
օճառներ. հարդարանքի կտոր օճառներ. 
բուժիչ օճառներ. հակաքրտինքային օճառներ. 
հակաքրտինքային օճառներ ոտքերի համար. 
նշի օճառ. անանուխ օծանելիքի համար. 
կոսմետիկական հավաքածուներ. զմռնիտ. 
կպչուն տարրեր եղունգների համար. 
արհեստական եղունգներ. օդեկոլոններ. հիմքեր 
ծաղկային օծանելիքների համար. բամբակե 
տամպոններ և փայտիկներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. խունկի, կնդրուկի 
փայտիկներ. մածուկներ ածելիներ սրելու 
կաշեփոկերի համար. ատամի փոշիներ և 
մածուկներ. պեմզա. շրթներկի պահատուփեր. 
ջրածնի պերօքսիդ կոսմետիկական նպա-
տակների համար. շերտեր շնչառության 
թարմացման համար. հղկաժապավեն. ապակե 
հղկանյութով զմռնիտաժապավեն. շրթներկ. 
պոմադներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ սափրվելու համար. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. ոչ բուժական պատրաստուկներ 
լոգանքի համար. հիգիենիկ պատրաստուկներ, 
որոնք վերաբերում են օծանելիքին և 
կոսմետիկային, արդուզարդի պարագաներ. 
պատրաստուկներ մազերի գանգրացման 
համար. պատրաստուկներ լվացքի թրջման 
համար. պատրաստուկներ գործիքներ 
սրելու համար. պատրաստուկներ, հոտա-
զերծիչներ անձնական հիգիենայի համար. 
պատրաստուկներ գործվածքների կոկման 
(օսլայելու) համար. պատրաստուկներ 
գունաթափման համար. պատրաստուկներ 
կաշվի գունաբացման համար. փայլեցման 
պատրաստուկներ. պատրաստուկներ ատամ-
ների պրոթեզների ողորկման (փայլեցման) 
համար. պատրաստուկներ բերանը ողողելու 
համար (բացառությամբ բժշկական նպա-
տակ ների համար օգտագործվողների). 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար.  պատրաստուկներ սպիտակեղենին 
փայլ հաղորդելու համար. պատրաստուկներ 
փայլ հաղորդելու համար. պատրաստուկ-
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ներ լվանալու ընթացքում սպիտակեղենը 
փափկացնելու համար. պատրաստուկներ 
լվացքի համար. պատրաստուկներ չոր մաքրման 
համար. պատրաստուկներ ներկերի հեռացման 
համար. պատրաստուկներ լաքերի հեռացման 
համար. պատրաստուկներ շպարի հեռացման 
համար. պատրաստուկներ մանրահատակի մոմի 
հեռացման համար (մաքրող պատրաստուկներ). 
պատրաստուկներ ողորկալաքի հեռացման 
համար. պատրաստուկներ ժանգի հեռացման 
համար. պատրաստուկներ եղունգների 
խնամքի համար. մաքրման պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ ատամների պրոթեզ-
ների մաքրման համար. պատրաստուկներ 
պաստառների մաքրման համար. կեղտաջրերի 
խողովակների մաքրման պատրաստուկներ. 
սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի 
համար. հալվե վերայի պարունակությամբ 
պատրաստուկներ կոսմետիկական նպա-
տակների համար. արևապաշտպան 
պատրաստուկներ. կենցաղային քիմիական 
պատրաստուկներ լվացքի ընթացքում 
սպիտակեղենի գույնը պայծառացնելու համար. 
փայլ հաղորդող ապրանքներ (ողորկման, 
փայլեցման համար). շպարի դիմափոշի. 
ալմաստափոշի (հղկանյութ). բծերի հեռացման 
միջոցներ. մաքրման լուծույթներ. արհեստական 
թարթիչներ. կոսմետիկական լոսյոններով 
տոգորված անձեռոցիկներ. սաֆրոլ. լեղակ 
սպիտակեղենի մշակման համար. բևեկնայուղ 
ճարպազերծման համար. ծաղիկներից և 
խոտերից անուշաբույր խառնուրդներ. սոդա 
սպիտակեցման համար. սոդա լվացքի 
և մաքրման համար. աղեր վաննաների 
(լոգանքի) համար (բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների). սպի-
տա կեցման աղեր. բաղադրություններ 
անուշաբույր նյութերով ծխահարման համար 
(պարֆյումերիա). բաղադրություններ կաշվի 
պահպանման համար (ողորկման, փայլեցման 
համար). անուշադրի սպիրտ (լվացող, մաքրող 
միջոց). կապակցանյութեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական միջոց-
ներ հոնքերի համար. շպարման միջոցներ. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի 
համար. միջոցներ մազերի ներկման 
համար. չեզոքացնող նյութեր երկարատև 
գանգրացման համար. բույսերի տերևներին 

փայլ հաղորդող միջոցներ. կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչների համար. մաշկի խնամքի 
կոսմետիկական միջոցներ. կոսմետիկական 
միջոցներ. կոսմետիկական միջոցներ 
կենդա նիների համար. կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչների և հոնքերի ներկման 
համար. լվացման միջոցներ (բացառությամբ 
արդյունաբերական և բժշկական նպատակ-
ներով օգտագործվողների). ճարպազերծման 
միջոցներ (բացառությամբ արդյունաբերա-
կան նպատակներով օգտագործվողների). 
գունաթափող միջոցներ (դեկոլորատորներ) 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
հարդարանքի միջոցներ քրտնելու դեմ 
(արդուզարդի պարագաներ). հարդարանքի 
տալկ. տերպեններ (եթերային յուղեր). զմռնիտե 
գործվածք. լվացող նյութերով տոգորված 
լաթեր մաքրություն կատարելու համար. հինա 
(կոսմետիկական ներկանյութեր). շամպուններ. 
շամպուններ տնային կենդանիներ լողացնելու 
համար. չոր շամպուններ. ապակե հղկաթուղթ. 
սոդայի մոխրաջուր. ծաղիկների լուծամզուքներ 
(պարֆյումերիա). եթերային էսենցիաներ (բնա-
հյութեր). բադյանի էսենցիաներ (բնահյութեր). 
անանուխի էսենցիաներ (բնահյութեր) (եթե-
րային յուղ):
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20160253  (111) 25224
(220) 03.03.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 03.03.2026
(730) Մակար Պետրոսյան, Արմավիրի մարզ, գ. 
Բամբակաշատ, AM 
(442) 01.04.2016
(540) 

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

_____________________
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(210) 20160282  (111) 25225
(220) 10.03.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 10.03.2026
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«ՖարմՖիրմա «Սոտեքս», RU 
(442) 14.04.2016
(540) 

(511) 
դաս 3. բալասաններ, բացառությամբ 

բժշկական նպատակների համար օգտա
գործվողների. կոսմետիկական վազելին. 
մերսման ժելեր, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
կոսմետիկական կրեմներ. լոսյոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական դիմակներ. կոսմետիկական 
յուղեր. եթերային յուղեր. օճառներ. բուժական 
օճառներ. կոսմետիկական հավաքածու. 
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռոցիկներ. կոսմետիկական միջոցներ 
նիհարելու համար. կոսմետիկական միջոցներ 
մաշկի խնամքի համար. կոսմետիկական 
միջոցներ. եթերային բնահյութեր.

դաս 5. ալկալոիդներ բուժական նպա
տակների համար. ամինաթթուներ բուժա
կան նպատակների համար. ցավազրկող 
միջոցներ (անալգետիկներ). անզգայացնող 
միջոցներ (անեստետիկներ). հակաբիոտիկներ. 
հականեխիչ միջոցներ. ճանապարհորդական 
դեղատուփեր (լցված). առաջին օգնության 
դեղատուփեր (լցված). մանրէասպան նյութեր 
(բակտերիցիդներ). բալզամներ բուժա
կան նպատակների համար. բիոցիդներ. 
ապարանջաններ բժշկական նպատակների 
համար. բրոմ դեղագործական նպատակների 
համար. պատվաստանյութեր. դիետիկ 
նյութեր բժշկական նպատակների համար. 
մեղրախոտի ջուր դեղագործական նպա
տակների համար. հանքային սննդային 
հավելումներ. սննդային հավելումներ. 
սպիտակուցային սննդային հավելումներ. 
սննդային հավելումներ կենդանիների 
համար. դեղապատիճներ. պատիճներ դեղա
գործական նպատակների համար. արյուն 
կանգնեցնող մատիտներ (հեմոստատիկ 
մատիտներ). մատիտներ գլխացավի դեմ. 

թթուներ դեղագործական նպատակների 
համար. հակառևմատիկ օղակներ. դեղերով 
տոգորված կոնֆետներ. սառնաշաքարներ 
բժշկական նպատակների համար. կպչուն 
սպեղանի. լոսյոններ դեղագործական 
նպատակների համար. քսուքներ. քսուքներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
բուժիչ յուղեր. դեղորայքային միջոցներ 
մարդկանց համար. միքստուրաներ. դիետիկ 
ըմպելիքներ բուժական նպատակների 
համար. թմրադեղեր. դեղորայքային թուրմեր. 
թրմօղիներ բուժական նպատակների համար. 
պաստեղիկներ դեղագործական նպատակների 
համար. բուժական սպեղանալաթեր. 
վիրակապեր տաք կոմպրեսների համար. 
վիրակապեր կոմպրեսների համար. 
բուժական շրթնաքսուկներ. վիտամինային 
պատրաստուկներ. բուժական նպատակներով 
պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
մանրէազերծող պատրաստուկներ. մաշկի 
խնամքի դեղագործական պատրաստուկներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ. քիմիա
դեղագործական պատրաստուկներ. դիետիկ 
սննդամթերք բուժական նպատակների 
համար. լուծիչներ կպչուն սպեղանիները 
հեռացնելու համար. մաստակ բուժական 
նպատակների համար. դեղորայքային 
միջոցներով տոգորված անձեռոցիկներ. 
օշարակներ դեղագործական նպատակների 
համար. քսուքներ բուժական նպատակների 
համար. քնաբերներ. աղեր բուժական 
նպատակների համար. օժանդակ միջոցներ 
բուժական նպատակների համար. կապակցող 
միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ   
նպատակների   համար.   ջերմն    իջեց նող 
միջոց ներ. արյունը մաքրող միջոցներ. միջոցներ 
գլխացավի դեմ. հանգստացնող միջոցներ 
(տրանկվիլիզատորներ). տոնուսը բարձրացնող 
միջոցներ (դեղորայքային պատրաստուկներ). 
նյարդերն ամրապնդող միջոցներ. բժշկական 
մոմեր (սուպոզիտորիաներ). շիճուկներ. 
հաբերհակաօքսիդանտներ. ֆերմենտներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ բուժական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակների 
համար. բուժիչ թեյեր. խոտաբույսերով թեյեր 
բուժական նպատակների համար. էլիքսիրներ 
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(բուժական ըմպելիք) (դեղագործական պատ-
րաստուկներ). պարզ եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար, բարդ եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20160284 (111) 25226
(220) 10.03.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 10.03.2026
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«ՖարմՖիրմա «Սոտեքս», RU 
(442) 14.04.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. ալկալոիդներ բուժական նպա-

տակների համար. ամինաթթուներ բուժա-
կան նպատակների համար. ցավազրկող 
միջոցներ (անալգետիկներ). անզգայացնող 
միջոցներ (անեստետիկներ). հակաբիոտիկներ. 
հականեխիչ միջոցներ. ճանապարհորդական 
դեղատուփեր (լցված). առաջին օգնության 
դեղատուփեր (լցված). մանրէասպան նյութեր 
(բակտերիցիդներ). բալզամներ բուժա-
կան նպատակների համար. բիոցիդներ. 
ապարանջաններ բժշկական նպատակների 
համար. բրոմ դեղագործական նպատակների 
համար. պատվաստանյութեր. դիետիկ 
նյութեր բժշկական նպատակների համար. 
մեղրախոտի ջուր դեղագործական նպա-
տակների համար. հանքային սննդային 
հավելումներ. սննդային հավելումներ. 
սպիտակուցային սննդային հավելումներ. 
սննդային հավելումներ կենդանիների 
համար. դեղապատիճներ. պատիճներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
արյուն կանգնեցնող մատիտներ (հեմոստատիկ 
մատիտներ). մատիտներ գլխացավի դեմ. 
թթուներ դեղագործական նպատակների 
համար. հակառևմատիկ օղակներ. դեղերով 
տոգորված կոնֆետներ. սառնաշաքարներ 
բժշկական նպատակների համար. կպչուն 
սպեղանի. լոսյոններ դեղագործական 
նպատակների համար. քսուքներ. քսուքներ 

դեղագործական նպատակների համար. 
բուժիչ յուղեր. դեղորայքային միջոցներ 
մարդկանց համար. միքստուրաներ. դիետիկ 
ըմպելիքներ բուժական նպատակների 
համար. թմրադեղեր. դեղորայքային թուրմեր. 
թրմօղիներ բուժական նպատակների համար. 
պաստեղիկներ դեղագործական նպատակների 
համար. բուժական սպեղանալաթեր. 
վիրակապեր տաք կոմպրեսների համար. 
վիրակապեր կոմպրեսների համար. 
բուժական շրթնաքսուքներ. վիտամինային 
պատրաստուկներ. բուժական նպատակներով 
պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
մանրէազերծող պատրաստուկներ. մաշկի 
խնամքի դեղագործական պատրաստուկներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ. քիմիա-
դեղագործական պատրաստուկներ. դիետիկ 
սննդամթերք բուժական նպատակների համար. 
լուծիչներ կպչուն սպեղանիները հեռացնելու 
համար. մաստակ բուժական նպատակների 
համար. դեղորայքային միջոցներով տոգորված 
անձեռոցիկներ. օշարակներ դեղագործական 
նպատակների համար. քսուքներ բուժական 
նպատակների համար. քնաբերներ. աղեր 
բուժական նպատակների համար. օժանդակ 
միջոցներ բուժական նպատակների համար. 
կապակցող միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ 
հիգիենիկ նպատակների համար. ջերմն իջեցնող 
միջոցներ. արյունը մաքրող միջոցներ. միջոցներ 
գլխացավի դեմ. հանգստացնող միջոցներ 
(տրանկվիլիզատորներ). տոնուսը բարձրացնող 
միջոցներ (դեղորայքային պատրաստուկներ). 
նյարդերն ամրապնդող միջոցներ. բժշկական 
մոմեր (սուպոզիտորիաներ). շիճուկներ. 
հաբեր-հակաօքսիդանտներ. ֆերմենտներ 
անաս նաբուժական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ բուժական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակների 
համար. բուժիչ թեյեր. խոտաբույսերով թեյեր 
բուժական նպատակների համար. էլիքսիրներ 
(բուժական ըմպելիք) (դեղագործական պատ-
րաստուկներ). պարզ եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար, բարդ եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20160318  (111) 25227
(220) 16.03.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 16.03.2026
(730) Արթին-Անտրանիկ-Հարրի Ղազալյան, ք. 
Էջմիածին, Վազգեն Ա փ., բն.48 բ/22, AM 
(442) 14.04.2016
(540) 

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

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

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացա հա-
տիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր և 
բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի).

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ:

_____________________

(210) 20160342  (111) 25228
(220) 21.03.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 21.03.2026
(730) «Պրոմեթեյ-ռիէլթի» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Հանրապետության 44/2, AM 
(442) 02.05.2016
(540) 

(526) «BEERHOUSE» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, կապույտ, սև, դեղին և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտրի կազմակերպում.
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում:

_____________________

(210) 20160350 (111) 25229
(220) 21.03.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 21.03.2026
(730) Վահագն Սիմոնյան, Երևան, Դավիթաշեն 
1-ին թաղ., շ. 39, բն. 42, AM 
(442) 14.04.2016
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծա ռա յություններ և հետազոտություններ  և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյու նաբե-
րական վերլուծումներ և հետա զոտություններ. 
համակարգչային ապա րատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում:

_____________________

(210) 20160357  (111) 25230
(220) 22.03.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 22.03.2026
(730) Անդրանիկ Սմբատյան, Երևան, 
Մոլդովական 24/2, բն. 29, AM 
(442) 02.05.2016
(540) 
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(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և 

դրանցից պատրաստված իրեր, տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. լուսանկարներ:

_____________________

(210) 20160358 (111) 25231
(220) 22.03.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 22.03.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգոր Պող-
պատյան Արթուրի, Երևան, Գայի 2, բն. 27, AM 
(442) 14.04.2016
(540) 

(526) «INTERVISA» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. մուտքի արտոնագրերի փաստա-
թղթերի ձևակերպում:

_____________________

(210) 20160367  (111) 25232
(220) 23.03.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 23.03.2026
(730) Դավիթ Մուրադյան, Երևան, Դավիթաշեն 
1-ին թաղ., շ. 37, բն. 14, AM 
(442) 14.04.2016
(540) 

(526) «LUNCH HOUSE» արտահայտությունն 
ինքն  ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և գազարագույն գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

_____________________

(210) 20160417  (111) 25233
(220) 01.04.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 01.04.2026
(730) «Վյու» ՍՊԸ, Երևան, Հին Երևանցու 2/62, AM 
(442) 02.05.2016
(540) 

(526) «LOUNGE» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն, մոխրագույն, կապույտ գունային հա մակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

_____________________

(210) 20160418  (111) 25234
(220) 01.04.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 01.04.2026
(730) «Վյու» ՍՊԸ, Երևան, Հին Երևանցու 2/62, AM 
(442) 02.05.2016
(540) 
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(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

_____________________

(210) 20160457  (111) 25235
(220) 13.04.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 13.04.2026
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 16.05.2016
(540) 

(526) Բոլոր գրառուներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
_____________________

(210) 20160481  (111) 25236
(220) 20.04.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 20.04.2026
(730) «Մակել թեքնոլոջի» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի 5/3, AM 
(442) 16.05.2016
(540) 

(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ 

և շինություններ. մետաղյա նյութեր 
ռելսուղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքանյութեր.

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

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

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

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և 
բիտում. ոչ մետաղյա շարժական կառուց-
վածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա 
հուշարձաններ.

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

_____________________
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(210) 20160507  (111) 25237
(220) 26.04.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 26.04.2026
(730) «Լա մեզոն ռուժ» ՍՊԸ, Երևան, Նորք 
Մարաշ 6-րդ փ., 1-ին նրբ., տուն 7/1, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

_____________________

(210) 20160516  (111) 25238
(220) 28.04.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 28.04.2026
(730) Սևա Էնիմըլ Հելթ, ԷլԷլՍԻ, US 
(442) 16.06.2016
(540) 

(526) «3D» գրառումն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 5. անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20160537  (111) 25239
(220) 05.05.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 05.05.2026
(730) «Էցշինենթակայան» ԲԲԸ, Երևան, Զաքարիա 
Քանաքեռցու 126, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(526) «OJSC», «ОАО» և «ԲԲԸ» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և գազարագույն գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 37. շինարարություն, մոնտաժային 
աշխատանքներ:

_____________________

(210) 20160550 (111) 25240
(220) 06.05.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 06.05.2026
(730) Ջեներալ Միլս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 01.06.2016
(540) 
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(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 30. հացահատիկի հիմքով կամ հացա-
հատիկից ստացված պատրաստի նախուտեստ-
ներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20160588 (111) 25241
(220) 11.05.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 11.05.2026
(730) Փֆայզր Էնթերփրայզիս ՍԱՌԼ, LU 
(442) 18.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

քաղցկեղի բուժման համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20160590 (111) 25242
(220) 11.05.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 11.05.2026
(730) ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US 
(442) 01.06.2016
(540) 

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 41. զվարճությունների և դաստիա-

րակության (կրթության, ուսուց ման) 
ծառայություններ կանոնավոր հեռուստա-
տեսային և ռադիո ծրագրերի տեսքով 
բասկետբոլի, բասկետբոլային կենդանի 
խաղերի և ցուցադրումների կազմակերպման և 
անցկացման բնագավառում. բասկետբոլային 

խաղերի, մրցումների և բասկետբոլին վերաբերող 
ծրագրերի ռադիո և հեռուստատեսային 
շոուների պատրաստում, մոնտաժում և 
տրամադրում. բասկետբոլային մարզական 
կենտրոնների և ճամբարների, մարզիչների 
որակավորման բարձրացման համար 
մարզական կենտրոնների և ճամբարների, 
պարային խմբերի մարզական կենտրոնների 
և ճամբարների և բասկետբոլային խաղերի, 
մրցումների կազմակերպում և անցկացում. 
զգեստավորված մասկոտների կամ պարային 
խմբերի մասնակցությամբ զվարճությունների 
ծառայություններ բասկետբոլային խաղերում 
և ցուցադրումներում, սեմինարներում, մարզա-
կան կենտրոններում, ճամբարներում, գովազ-
դային ակցիաներում և այլ բասկետբոլային 
նմանատիպ միջոցառումներում, մրցումներում, 
երեկույթներում. երկրպագուների ակումբների 
ծառայություններ բասկետբոլի բնագավառում. 
զվարճությունների ծառայություններ, այն 
է` հեռուստատեսային և ինտերակտիվ 
հեռուստատեսային ամենահետաքրքիր և 
կարևոր ծրագրերի, տեսագրումների, հոս-
քային տեսագրումների, ինտերակտիվ 
տեսածրագրերի ամենահետաքրքիր և կարևոր 
հատվածների հավաքածուի, ռադիոծրագրերի, 
ռադիոհաղորդման ամենահետաքրքիր և կարևոր 
հատվածների և ձայնագրումների տեսքով 
բասկետբոլի բնագավառում մուլտիմեդիային 
նյութեր պարունակող ցանցային կայքի 
տրամադրում. վիճակագրական տվյալների, 
ընդհանուր տվյալների և վիկտորինաների 
տեսքով բասկետբոլի մասին նորությունների 
և տեղեկատվության տրամադրում. օնլայն 
ոչ բեռնելի խաղեր, այն է` համակարգչային 
խաղեր, տեսախաղեր, ինտերակտիվ տեսա-
խաղեր, հմտությունը զարգացնող ակտիվ 
խաղեր, արկադային խաղեր, մեծահասակների 
և երեխաների թիմային խաղեր, սեղանի 
խաղեր, գլուխկոտրուկ խաղեր, տարբեր բնույթի 
համատարած խաղեր, խաղեր-վիկտորինաներ՝ 
բոլորը բասկետբոլի բնագավառում. 
էլեկտրոնային հրատարակություններ, այն է` 
բասկետբոլին վերաբերող ամսագրերի, ուղե-
ցույցների, տեղեկագրերի, գունազարդման 
համար գրքերի եւ խաղերի ցուցակների օնլայն 
հրատարակում ինտերնետով. օնլայն ռեժիմում 
համակարգչային տվյալների բազաների 
տրամադրում բասկետբոլի բնագավառում:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

44

ՄԱՍ 1

44

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/1 

01 . 1 2 . 20 16

(210) 20160613  (111) 25243
(220) 16.05.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 16.05.2026
(730) Նիսսան Քեմիքլ Ինդասթրիզ, Լթդ., JP 
(442) 01.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. հերբիցիդներ. միջատասպան 

միջոց ներ. ֆունգիցիդներ. պատրաստուկներ 
վնա սատու բույսերի ոչնչացման համար. 
պատրաստուկներ մակաբույծների ոչնչացման 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20160628 (111) 25244
(220) 24.05.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 24.05.2026
(730) «Ռաֆիկ Հայրապետյան» ՍՊԸ, Երևան, 
Ավան, 7-րդ փ., 5-րդ նրբ., տուն 25, AM 
(442) 18.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթնամթերք, պանիր, կարագ, 

թթվասեր, մածուն, կաթ, կաթնաշոռ, թան:
_____________________

(210) 20160633 (111) 25245
(220) 24.05.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 24.05.2026
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«ՖարմՖիրմա «Սոտեքս», RU 
(442) 16.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. ամինաթթուներ բժշկական նպա-

տակների համար. ցավազրկող միջոցներ 
(անալգետիկներ). անզգայացնող միջոցներ 
(անեստետիկներ). հակաբիոտիկներ. հակա-
նեխիչ միջոցներ. ճանապարհորդական 
դեղատուփեր (լցված). առաջին օգնության 
դեղատուփեր (լցված). մանրէասպան նյութեր 
(բակտերիցիդներ). բալասաններ բուժա-
կան նպատակների համար. բիոցիդներ. 
ապարանջաններ բժշկական նպատակների 
համար. բրոմ դեղագործական նպատակների 
համար. պատվաստանյութեր. դիետիկ նյութեր 
բժշկական նպատակների համար. հանքային 
սննդային հավելումներ. սննդային հավելում-
ներ. սպիտակուցային սննդային հավելումներ. 
սննդային հավելումներ կենդանիների 
համար. պատիճներ դեղերի համար. 
պատիճներ դեղագործական նպատակների 
համար. արյուն կանգնեցնող մատիտներ 
(հեմոստատիկ մատիտներ). մատիտներ 
գլխացավի դեմ. թթուներ դեղագործական 
նպատակների համար. օղակներ ռևմատիզմի 
դեմ. դեղորայքային կոնֆետներ. դեղորայ-
քային սառնաշաքար. կպչուն սպեղանիներ. 
լոսյոններ դեղագործական նպատակների 
համար. քսուքներ. քսուքներ դեղագործական 
նպատակների համար. դեղորայքային յուղեր. 
դեղորայք մարդկանց համար. միքստուրաներ. 
դիետիկ ըմպելիքներ բուժական նպատակների 
համար. դեղորայքային թուրմեր. թուրմեր 
բժշկական նպատակների համար. պաս-
տեղիկներ դեղագործական նպատակների 
համար. կոմպրեսների վիրակապեր. բուժական 
պոմադներ. վիտամինային պատրաստուկներ. 
բուժական պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. պատրաստուկներ մանրէազերծման 
(ախտահանման) համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ մաշկի խնամքի համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ. քիմիա-
դեղագործական պատրաստուկներ. դիետիկ 
սննդամթերք բուժական նպատակների 
համար. մաստակ բուժական նպատակների 
համար. դեղամիջոցներով տոգորված անձե-
ռոցիկներ. օշարակներ դեղագործական 
նպատակների համար. քսայուղեր բժշկական 
նպատակների համար. քնաբեր միջոցներ. 
աղեր բժշկական նպատակների համար. 
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օժանդակ միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. կապակցանյութեր. ջերմիջեցնող 
միջոցներ. արյունը մաքրող միջոցներ. 
միջոցներ գլխացավի դեմ. հանգստացնող 
միջոցներ. տոնուսը բարձրացնող միջոցներ 
(դեղորայքային պատրաստուկներ). նյարդերն 
ամրապնդող միջոցներ. սուպոզիտորիաներ 
(բժշկական մոմեր). շիճուկներ. հաբեր-
հակաօքսիդանտներ. 

դաս 35. ապրանքների ցուցադրում. շուկա-
յավարում. գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդ.

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյու-
նաբերական վերլուծումներ և հետա-
զոտություններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20160636 (111) 25246
(220) 24.05.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 24.05.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աբդոլռեզա 
Քարամի, Երևան, Թումանյան 20, բն. 2, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

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

դաս 43. տեղերի ամրագրում ժամա-
նակավոր բնակության համար:

_____________________

(210) 20160639 (111) 25247
(220) 25.05.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 25.05.2026

(730) «Խորամանկապարտեզ» ՍՊԸ, Երևան, 
Խանջյան 50, Թեքեյան կենտրոն, 4-րդ հարկ, AM 
(442) 18.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

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

_____________________

(210) 20160670 (111) 25248
(220) 01.06.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 01.06.2026
(730) Նելլի Ավետիսի Մկրտչյան, Երևան, 
Գյուլբենկյան փ., 1-ի նրբ., տուն 5, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 32. ջուր:

_____________________

(210) 20160672  (111) 25249
(220) 01.06.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 01.06.2026 
(730) Նելլի Ավետիսի Մկրտչյան, Երևան, 
Գյուլբենկյան փ., 1-ի նրբ., տուն 5, AM 
(442) 01.07.2016
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(540) 

(511) 
դաս 32. ջուր:

_____________________

(210) 20160676 (111) 25250
(220) 02.06.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 02.06.2026
(730) «Հիպերսպեյս» ՍՊԸ, Երևան, Ն. Դումանի 
62/1, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ (RGB 0 131 203) և մոխրագույն (RGB 
166 166 166) գունային համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում.

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

_____________________

(210) 20160677  (111) 25251
(220) 02.06.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 02.06.2026
(730) «Էյչէս ըքաունթ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 
8-49, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(526) «ACCOUNT» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ (RGB 0 131 203) և մոխրագույն (RGB 
166 166 166) գունային համակցությամբ:
(511) 

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

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

_____________________

(210) 20160678 (111) 25252
(220) 02.06.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 02.06.2026 
(730) «Էյչէս քլաուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ն. Դումանի 
62/1, AM 
(442) 01.07.2016
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(540) 

(526) «HS» և «CLOUD» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ (RGB 19 131 198), երկնագույն (RGB 
67 199 238) և թանաքագույն (RGB 28 32 82) 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերա-
կան վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում:

_____________________

(210) 20160722  (111) 25253
(220) 09.06.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 09.06.2026
(730) «Էֆ-Սի մեդիքալ» ՍՊԸ, Երևան, Սարմենի 
փ., տուն 90, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(526) «Clinic» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ գույնով:
(511) 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ:
_____________________

(210) 20160726  (111) 25254
(220) 09.06.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 09.06.2026
(730) Ջիմ Բիմ Բրենդզ Քո., US 
(442) 01.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի). օղի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20160730  (111) 25255
(220) 10.06.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 10.06.2026
(730) «Առ. Քեյ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 11/12, 
բն. 14, AM 
(442) 18.07.2016
(540) 

(526) Արաբերեն գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ծիրանագույն գույնով:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանա-
կավոր բնակատեղով ապահովում:

_____________________
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(210) 20160759  (111) 25256
(220) 17.06.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 17.06.2026
(730) «Աստրա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Վաղարշապատ 
(Էջմիածին), Վազգեն Առաջին 43 Ա, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղեր, սննդային հավելումներ.
դաս 29. կաթ, կաթնամթերք:  

_____________________

(210) 20160761  (111) 25257
(220) 17.06.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 17.06.2026
(730) «Աստրա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Վաղարշապատ 
(Էջմիածին), Վազգեն Առաջին 43 Ա, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղեր, սննդային հավելումներ.
դաս 29. կաթ, կաթնամթերք:  

_____________________

(210) 20160769 (111) 25258
(220) 17.06.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 17.06.2026
(730) «Քալանթարյան ֆէմիլի» ՓԲԸ, Երևան, 
Դավիթ Բեկի 83/12, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(526) «CAFE», «LUNCH» և «PASTRY» բառերն 
ինքն ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

_____________________

(210) 20160798 (111) 25259
(220) 23.06.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 23.06.2026
(730) Թուենթիզ Սենչըրի Ֆոքս Ֆիլմ Քոր-
փորեյշն, Դելավերի նահանգ, US 
(442) 18.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 16. թղթագրենական պիտույքներ. 

օրացույցներ. կպչուն պիտակներ. էջանիշներ. 
շնորհավորական բացիկներ. պլակատներ. 
բացիկներ. գրիչներ և մատիտներ. նոթա-
տետրեր. կոմիքսների գրքույկներ. թեմատիկ 
քարտեր. գեղարվեստական գրքերի լրա-
կազմեր. մանկական գրքեր. մանկական 
աշխատանքային տետրեր. գունավորման գրքեր. 
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լուսանկարներով և պատկերազարդումներով 
ստվարաթղթից կանգնած ֆիգուրներ. 
գեղարվեստական վերարտադրություններ, 
պատ կերազարդումներ.

դաս 25. շապիկներ (բլուզներ). տաբատ-
ներ. կիսատաբատներ. ներքնազգեստ. 
բռնցքամարտիկների վարտիքներ. բոլորա-
գլխարկներ. գլխարկներ, գդակներ. բամբակյա 
տրիկոտաժե վերնաշապիկներ, սպորտային 
ֆուֆայկաներ. սվիտերներ, պուլովերներ. 
կիսաշրջազգեստներ. ձեռնոցներ. գուլպաներ. 
կոշիկներ. երկարաճիտ կոշիկներ. վերար-
կուներ. բաճկոններ. լողազգեստներ. գոտիներ. 
վզկապներ. պիժամաներ. հողաթափներ. 
մանկական հագուստ. տրիկոտաժեղեն. 
հելոուինի և դիմակահանդեսի կոստյումներ և 
դրանց հետ վաճառվող դիմակներ. փողկապներ.    

դաս 28. զարդեր և զարդարանքներ նոր 
տարվա տոնածառերի համար. խաղալիքներ, 
խաղեր, սպորտային ապրանքներ, սլոտ-
մեքենաներ (խաղային ավտոմատներ).

դաս 35. գովազդ, շուկայավարում և 
խթանման ծառայություններ. մանրածախ 
խանութների ծառայություններ. ծառայու-
թյուններ բաժնետերերի հարաբերությունների 
բնագավառում. բաժնետերերին տրամադրվող 
ծառայություններ և կորպորացիայի վերլու-
ծություն, այն է՝ ծախսերի վերլուծություն, 
տնտեսական կանխատեսում, շուկայի վերլու-
ծություն. հասարակական գիտակցության 
խթանում էկոլոգիական խնդիրների և 
նախաձեռնությունների հարցում. տեղեկա-
տվության տրամադրում կարիերայի 
վերաբերյալ.

դաս 42. համակարգչային ծառայություն-
ներ. համացանցի միջոցով տրամադրվող 
համակարգչային ծառայություններ առցանց 
նորությունների և տեղեկատվության ապա-
հովման ոլորտում. առցանց ուղեցույցների, 
տվյալների հիմնապաշարների և որոնողական 
համակարգերի տրամադրում. թվային 
բովանդակության տեղադրում համացանցում. 
առցանց ամսագրերի և բլոգների տրամադրում. 
կիրառական ծրագրերի մատակարարների 
ծառայություններ. համակարգչային ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում. վեբ-կայքերի 
ծառայություններ.

դաս 45. համացանցի միջոցով տրամա-
դրվող սոցիալական ցանցերի ծառայություններ. 
սոցիալական ցանցերի համար վեբ-կայքերի 
տրամադրում` զվարճությունների նպատակով. 
համակարգչային առցանց տվյալների 
հիմնապաշարների տրամադրում սոցիալական 
ցանցերի ոլորտում: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20160807 (111) 25260
(220) 24.06.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 24.06.2026
(730) «Արաս ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Շահա-
միրյանների 7/5ա, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20160808 (111) 25261
(220) 24.06.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 24.06.2026
(730) «Արաս ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Շահա-
միրյանների 7/5ա, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

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

էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր.
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դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց:

_____________________

(210) 20160809 (111) 25262
(220) 24.06.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 24.06.2026 
(730) «Արաս ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Շահա-
միրյանների 7/5ա, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20160810  (111) 25263
(220) 24.06.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 24.06.2026
(730) «Արաս ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Շահա-
միրյանների 7/5ա, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20160811  (111) 25264
(220) 24.06.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 24.06.2026
(730) «Արաս ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Շահա-
միրյանների 7/5ա, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 30. կակաո. բրինձ, տապիոկա, սագո, 

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

_____________________

(210) 20160812  (111) 25265
(220) 24.06.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 24.06.2026
(730) «Արաս ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Շահա-
միրյանների 7/5ա, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20160813  (111) 25266
(220) 24.06.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 24.06.2026
(730) «Արաս ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Շահա-
միրյանների 7/5ա, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 
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(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

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

_____________________

(210) 20160821  (111) 25267
(220) 28.06.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 28.06.2026
(730) «Արաս ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Շահա-
միրյանների 7/5ա, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

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

_____________________

(210) 20160823 (111) 25268
(220) 29.06.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 29.06.2026
(730) «Էն ընդ Էս ֆեյշն» ՍՊԸ, Երևան, 
Խորենացի 49, բն. 23, AM 
(442) 18.07.2016
(540) 

(526) «fashion» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
նարնջագույն գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 14. բիժուտերիա, ոչ թանկարժեք 

քարերից և մետաղներից պատրաստված 
զարդեր.

դաս 18. պայուսակներ. գոտիներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն.
դաս 35. առևտուր:

_____________________

(210) 20160825 (111) 25269
(220) 29.06.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 29.06.2026
(730) Հայկ Համբարչյան, Արարատի մարզ, գ. 
Ղուկասավան, փ. 7, տուն 5, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 

(526) «WOODEN FURNITURE SALON» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 20. կահույք.
դաս 35. կահույքի վաճառք.
դաս 40. պատվերով կահույքի արտա-

դրություն:
_____________________

(210) 20160829 (111) 25270
(220) 30.06.2016 (151) 22.11.2016
  (181) 30.06.2026
(730) «Կարմիր - գլխարկ» ՍՊԸ, Երևան, 
Մաշտոցի պող., 38 նկուղի, AM 
(442) 18.07.2016
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սպիտակ, շագանակագույն և սև գունա յին 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում:
_____________________

(210) 20160832 (111) 25271
(220) 30.06.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 30.06.2026
(730) «Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և 
բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, 
Երևան, Թումանյան 54, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(526) «1933» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. գեղարվեստական ստեղծա-
գործական բնույթի աշխատանքներ (բեմա-
դրություններ) օպերայի և բալետի ոլորտում:

_____________________

(210) 20160885 (111) 25272
(220) 04.07.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 04.07.2026
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետ-
ստվեննոստյու «Միռտեկ», RU 
(442) 01.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 9. հեռակառավարման ապարա-

տուրա, դիտարկման և վերահսկման 
էլեկտրական ապարատուրա, կոմուտացման 
էլեկտրական ապարատներ, սեղմակներ 
(էլեկտրականություն), բաշխիչ տուփեր 
(էլեկտրականություն), մոդեմներ, համա-
կարգչային գրառված ծրագրային ապահովում, 
սահմանափակիչներ (էլեկտրականություն), 
հաղորդիչներ (հեռակապ), տպատախտակներ, 
հեռագործ ընդհատիչներ, էլեկտրական չափիչ 
սարքեր, էլեկտրական կարգավորող սարքեր, 
ճշգրիտ չափման սարքեր, համակարգչային 
ծրագրեր, համակարգչային ծրագրեր (ներ-
բեռնվող ծրագրային ապահովում), բաշխիչ 
կառավարակետեր (էլեկտրականություն), 
կառավարման վահաններ (էլեկտրականու-
թյուն), ռադիոհաղորդիչներ (հեռակապ), 
ռադիոսարքեր, գերլարումից պաշտպանող 
կարգավորիչներ, լուսավորության էլեկտրական 
կարգավորիչներ, էլեկտրական ռելեներ, 
հաշվիչներ, հոսանքի կորստի էլեկտրական 
ցուցիչներ, արտադրական գործընթաց-
ների հեռակառավարման էլեկտրական 
տեղակայանքներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքեր, կոմուտացման սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքավորանք), 
խանգարումապաշտպան սարքեր էլեկ-
տրա կանություն), ընթերցող սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքեր), 
կոմուտացման վահաններ, բաշխիչ վահաններ 
(էլեկտրականություն):
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20160893 (111) 25273
(220) 06.07.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 06.07.2026
(730) Բրանդոն Վ. Մաքսվելլ, US 
(442) 01.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, այն է՝ վերնազգեստ, 

բլեյզերներ, տաբատներ, զգեստներ, խալաթ-
ներ, շրջազգեստներ և տոպեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________
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(210) 20160895 (111) 25274
(220) 06.07.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 06.07.2026
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի 
նահանգ, US 
(442) 01.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ

ներ սրտանոթային  հիվանդությունների 
և կենտրոնական նյարդային համակարգի 
հիվանդությունների կանխարգելման և բուժման 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
քաղցկեղի, թրոմբոզի և շնչառական 
հիվանդությունների բուժման համար. դեղա
գործական պատրաստուկներ հազվադեպ 
հիվանդությունների բուժման համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ վարակիչ 
հիվանդությունների, այն է՝ վիրուսային և 
մանրէային վարակների կանխարգելման և 
բուժման համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20160897 (111) 25275
(220) 07.07.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 07.07.2026
(730) Գոռ Սարիբեկյան, Արմավիրի մարզ, 
Փարաքար, Գրիգոր Լուսավորիչ 1, AM 
(442) 18.07.2016
(540) 

(526) «INTERNATIONAL LAW FIRM» արտահայ
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե
գույն և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ:
_____________________

(210) 20160904 (111) 25276
(220) 08.07.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 08.07.2026
(730) «Սևան» հանքային ջրերի գործարան 
ՍՊԸ, ք. Գավառ, ՍայաթՆովայի 73, AM 
(442) 18.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20160907 (111) 25277
(220) 11.07.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 11.07.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Երեմ Հով
հաննիսյան, Երևան, Սարյան 20/1, բն. 17, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 
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(511) 
դաս 14. ոսկյա զարդեր.
դաս 35. ոսկյա զարդերի վաճառք: 

_____________________

(210) 20160914  (111) 25278
(220) 13.07.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 13.07.2026
(730) «Էֆ Սի մեդիքալ» ՍՊԸ, Երևան, Սարմենի 
90, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. կենսաբանական ակտիվ հավե-

լումներ:
_____________________

(210) 20160915  (111) 25279
(220) 13.07.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 13.07.2026
(730) «Էֆ Սի մեդիքալ» ՍՊԸ, Երևան, Սարմենի 
90, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. կենսաբանական ակտիվ հավե-

լումներ:
_____________________

(210) 20160939 (111) 25280
(220) 19.07.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 19.07.2026
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղթանակ 6/17, AM 
(442) 16.08.2016
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր, մասնավորապես` 
սերուցքային կրեմ, հարած սերուցք, 
մարգարին, կարագ, յուղային խառնուրդներ 
բուտերբրոդների համար, կաթնաշոռ, պանիր, 
եփած կամ  ֆերմենտացված պանիրներ, 
յոգուրտ, կաթնային ըմպելիքներ, կեֆիր, 
մածուն, թան:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20160947  (111) 25281
(220) 20.07.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 20.07.2026
(730) «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, Երևան, Թումանյան 
17, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 36.  ֆինանսական գործունեություն:

_____________________

(210) 20160948 (111) 25282
(220) 20.07.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 20.07.2026
(730) Արսեն Մելիքսեթյան, Երևան, Արաբկիր 51 
փող., շենք 3, բն. 54, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20160949 (111) 25283
(220) 20.07.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 20.07.2026
(730) Արսեն Մելիքսեթյան, Երևան, Արաբկիր 51 
փող., շենք 3, բն. 54, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20160951  (111) 25284
(220) 21.07.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 21.07.2026
(730) Համլետ Պողոսյան, Երևան, Դավթաշեն 
2-րդ փող. 6-րդ  տուն, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(526) «metal» և «ART» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համա հալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և 
շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների 
համար. ոչ էլեկտրական սովորական մետաղյա 
ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր և 
փականքային իրեր. մետաղյա խողովակներ. 
անկիզելի պահարաններ. հանքանյութեր.

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

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված եղջյուր, ոսկոր, փղոսկր, կետի բեղ 
կամ սադափ. խեցի. ծովի փրփուր. սաթ: 

_____________________

(210) 20160960 (111) 25285
(220) 25.07.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 25.07.2026
(730) Գարիկ Լյուդվիգի Խումարյան, Երևան, 16 
թաղ.,  շ. 33, բն. 93, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 
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(526) «SILVER JEWELRY» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, սև, կարմիր, դեղին, գազարագույն 
և մանուշակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ:

_____________________

(210) 20160964 (111) 25286
(220) 25.07.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 25.07.2026
(730) «Լեգալ վեյվ փաստաբանական գրա-
սենյակ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 19,  տարածք  
1, AM 
(442) 01.08.2016

(540) 

(526) «Law Office», «Legal Services & Consult-
ing» արտահայտություններն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ:
_____________________

(210) 20160989 (111) 25287
(220) 01.08.2016 (151) 22.11.2016
   (181) 01.08.2026
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 16.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդու համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/1 

01 . 1 2 . 20 16

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

2872           13.01.2027 «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 

     Շահամիրյանների 22, AM

3233  16.12.2026 Օուլդ Նեիվի (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

3349  22.10.2026 ԷֆՍիԷյ ՅուԷս ԷլԷլՍի, US

3426  23.10.2026 Սիթիզեն Հոլդինգզ Կաբուշիկի Կաիշա, 

     առևտրայինը նաև՝ Սիթիզեն Հոլդինգզ Քո., Lթդ., JP

3427  23.10.2026 Բիք Վայոլեքս Ս.Ա., GR

3443  11.12.2026 Դը Ջիլեթ Քամփնի ԼԼՔ, US

11322  30.05.2026 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ, 

     Աշտարակի խճ. 2ա, AM

11418  15.09.2026 «Տաշիր ֆուդ» ՍՊԸ, Լոռու մարզ, ք. Տաշիր, Ջահուկյան 10, AM

11577  10.01.2027 «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ, 

     Քաջարան, Լեռնագործների 18, AM

11606  16.10.2026 «Ավետիսյանի Աղեկ» ՍՊԸ, ք. Թալին, Շահումյան 15, AM

11652  07.11.2026 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ, 

     Աշտարակի խճ. 2ա, AM

11761  24.11.2026 Բայեր Ակտիենգեզելշաֆտ, DE

11835  06.11.2026 Ռաուտառուուկի Օուուայջեյ (ՍՊԸ), FI

11847  30.10.2026 Հյունդաի Քորփորեյշն, KR

11872  13.11.2026 Նովարթիս ԱԳ, CH

12001  06.11.2026 Ռաուտառուուկի Օուուայջեյ (ՍՊԸ), FI

12084  05.12.2026 Նովարթիս ԱԳ, CH

12140  07.01.2027 Ֆորբս ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

12141  07.01.2027 Ֆորբս ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

12269  22.11.2026 Նովարթիս ԱԳ, CH

12270  22.11.2026 Նովարթիս ԱԳ, CH

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ



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

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
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ  կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555 հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
730 հայտատուն, հասցեն, երկրի կոդը



ԳՅՈՒՏԵՐ

6060

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 12/1 

01 . 1 2 . 20 16

Տեղեկություններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին

(210) 20160954
(220) 22.07.2016
(730) ԶԱՕ «Պրոֆիտինվեստ», RU 
(540) 

(511) 
դաս 33. ապերիտիվներ. արաք. բայցզու 

(չինական ալկոհոլային ըմպելիք). բրենդի. գինի 
խաղողի չանչերից. վիսկի. օղի. անիսի օղի. բալի 
օղի. ջին. դիժեստիվներ (լիկյորներ և սպիրտային 
ըմպելիքներ). կոկտեյլներ. կյուրասո. անիսի լիկյոր. 
լիկյոր. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. սպիրտային ըմպելիքներ. 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
պղպեղադաղձի թրմօղի. դառը թրմօղիներ. նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). 
ռոմ. սակե. տանձի սիդր. սիդրներ. բրնձի սպիրտ. 
սպիրտային լուծամզուքներ. սպիրտային մրգային 
լուծամզուքներ. սպիրտային բնահյութներ:

--------------

(210) 20160955
(220) 22.07.2016
(730) ԶԱՕ «Պրոֆիտինվեստ», RU 
(540) 

(511) 
դաս 33. ապերիտիվներ. արաք. բայցզու 

(չինական ալկոհոլային ըմպելիք). բրենդի. գինի 
խաղողի չանչերից. վիսկի. օղի. անիսի օղի. բալի 
օղի. ջին. դիժեստիվներ (լիկյորներ և սպիրտային 
ըմպելիքներ). կոկտեյլներ. կյուրասո. անիսի լիկյոր. 
լիկյոր. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. սպիրտային ըմպելիքներ. 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 

մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
պղպեղադաղձի թրմօղի. դառը թրմօղիներ. նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). ռոմ. 
սակե. տանձի սիդր. սիդրներ. բրնձի սպիրտ. 
սպիրտային լուծամզուքներ. սպիրտային մրգային 
լուծամզուքներ. սպիրտային բնահյութներ:

--------------

(210) 20160956
(220) 22.07.2016
(730) ԶԱՕ «Պրոֆիտինվեստ», RU 
(540) 

(511) 
դաս 33. ապերիտիվներ. արաք. բայցզու 

(չինական ալկոհոլային ըմպելիք). բրենդի. գինի 
խաղողի չանչերից. վիսկի. օղի. անիսի օղի. բալի 
օղի. ջին. դիժեստիվներ (լիկյորներ և սպիրտային 
ըմպելիքներ). կոկտեյլներ. կյուրասո. անիսի լիկյոր. 
լիկյոր. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. սպիրտային ըմպելիքներ. 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
պղպեղադաղձի թրմօղի. դառը թրմօղիներ. նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). ռոմ. 
սակե. տանձի սիդր. սիդրներ. բրնձի սպիրտ. 
սպիրտային լուծամզուքներ. սպիրտային մրգային 
լուծամզուքներ. սպիրտային բնահյութներ:

--------------

(210) 20160957
(220) 22.07.2016
(730) ԶԱՕ «Պրոֆիտինվեստ», RU 
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

6161

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 12/1 

01 . 1 2 . 20 16

(511) 
դաս 33. ապերիտիվներ. արաք. բայցզու 

(չինական ալկոհոլային ըմպելիք). բրենդի. գինի 
խաղողի չանչերից. վիսկի. օղի. անիսի օղի. բալի 
օղի. ջին. դիժեստիվներ (լիկյորներ և սպիրտային 
ըմպելիքներ). կոկտեյլներ. կյուրասո. անիսի լիկյոր. 
լիկյոր. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. սպիրտային ըմպելիքներ. 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
պղպեղադաղձի թրմօղի. դառը թրմօղիներ. նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). 
ռոմ. սակե. տանձի սիդր. սիդրներ. բրնձի սպիրտ. 
սպիրտային լուծամզուքներ. սպիրտային մրգային 
լուծամզուքներ. սպիրտային բնահյութներ:

--------------

(210) 20161083
(220) 24.08.2016
(730) «Զոլոտոե պոլե» ՍՊԸ, ԼՂՀ,  ք. Հադրութ, 
Ծաղկոց 9/19, AM 
(540) 

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

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

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

--------------

(210) 20161132
(220) 02.09.2016
(730) «Միլկաթ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան 
խճուղի 15, AM 

(540) 

(511) 
դաս 29. կաթ, կաթնամթերք:

--------------

(210) 20161175
(220) 09.09.2016
(730) Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ Բրենդս ԼԼՔ, 
US 
(540) 

(511) 
դաս 30. հացաբուլկեղեն. սննդային ալյուր 

և հացահատիկային արտադրանք. տնական 
թխվածքաբլիթ, բուլկիներ և չոր (գալետային) 
թխվածքաբլիթ. վաֆլիներ. վաֆլիի շերտեր. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից առավելապես 
խորիզով. խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). հաց. 
պաքսիմատ. չոր (գալետային) թխվածքաբլիթ, 
(քաղցր կամ աղի, համեմված). թխվածքաբլիթի 
հիմքով սալիկներ. թեթև նախաճաշեր, այդ թվում՝ 
հացահատիկային սալիկներ. սալիկների տեսքով 
չոր նախաճաշեր. քաղցր սալիկներ. ընկույզով 
սալիկներ. էներգետիկ սալիկներ. սալիկներ 
սպիտակուցների բարձր պարունակությամբ 
(պրոտեինով սալիկներ). ածխածնի ցածր 
պարունակությամբ սալիկներ. կաթնային սալիկներ. 
մրգային սալիկներ. յոգուրտային սալիկներ 
և յուղի ցածր պարունակությամբ սալիկներ. 
շոկոլադ, շոկոլադե կոնֆետներ և քաղցրավենիք, 
հրուշակեղեն. վերոնշյալ ապրանքներից ոչ մեկը 
նախատեսված չէ մանուկների կամ երեխաների 
համար:

--------------

(210) 20161176
(220) 09.09.2016
(730) Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ Բրենդս ԼԼՔ, US 
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(540) 

(511) 
դաս 30. ծամոն (մաստակ) (ոչ բուժական):

--------------

(210) 20161224
(220) 19.09.2016
(730) Սանոֆի Պաստյող, FR 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, պատ-

վաստա  նյութեր:
--------------

(210) 20161266
(220) 23.09.2016
(730) «Թադ-Մ» ՍՊԸ, Սյունիք, ք. Կապան, Մ. 
Ստեփանյան 10/31, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. պանիր:

--------------

(210) 20161279
(220) 27.09.2016
(730) Տավրոս Գևորգյան, Երևան, Բաշինջաղյան 
185, բն. 29, AM 

(540) 

(511) 
դաս 7. գազոնահնձիչներ, շղթայական 

սղոցներ:
--------------

(210) 20161280
(220) 27.09.2016
(730) Տավրոս Գևորգյան, Երևան, Բաշինջաղյան 
185, բն. 29, AM 
(540) 

(511) 
դաս 7. գազոնահնձիչներ, շղթայական 

սղոցներ: 
--------------

(210) 20161298
(220) 03.10.2016
(730) «Վասաբի» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 1/3, 
4-րդ տարածք, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով  

ծառայություն:
--------------

(210) 20161309
(220) 05.10.2016
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ 
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գինու 
գործարան, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20161322
(220) 07.10.2016
(730) «ԱԿՕՌ» ՓԲԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 48, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. բիզնես կենտրոններում տարածքների 

վարձա կալությամբ տրամադրման  ծառայու թյուն-
ներ;

--------------

(210) 20161323
(220) 07.10.2016
(730) «Ունիկում ինժիներինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Րաֆֆու 111, AM 

(540) 

(511) 
դաս 09. մոնոկուլյար և բինոկուլյար տիպի 

գիշերային  սարքեր. մոնոկուլյար և բինոկուլյար 
տիպի ջերմատեսիլ սարքեր:

--------------

(210) 20161324
(220) 07.10.2016
(730) «Ունիկում ինժիներինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Րաֆֆու 111, AM 
(540) 

(511) 
դաս 09. մոնոկուլյար և բինոկուլյար տիպի 

գիշերային  սարքեր. մոնոկուլյար և բինոկուլյար 
տիպի ջերմատեսիլ սարքեր:

--------------

(210) 20161351
(220) 13.10.2016
(730) «Անիսոն գրուպ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, 
Հանրապետության 30, բն. 14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթ, կաթնամթերք, պանիր:

--------------
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(210) 20161353
(220) 14.10.2016
(730) «Վիրգըլ» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդովի 
21/4, բն. 33, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. վերապատրաստում, դասընթաց.
դաս 43. ռեստորանային գործունեություն:

--------------

(210) 20161356
(220) 17.10.2016
(730) Իպսեն Ֆարմա Ս.Ա.Ս., FR 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

դիետիկ սննդամթերք բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. մանկական 
սնունդ. պրոբիոտիկ մանրէա բանական բաղա-
դրու թյուններ բժշկական (բուժական) նպա-
տակների համար. սննդային հավելումներ. 
սննդա րար հավելումներ. սպեղանալաթեր:

--------------

(210) 20161380
(220) 20.10.2016
(730) «Արմֆրութ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 49, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն.

դաս 31. թարմ մրգեր.
դաս 35. առևտուր:

--------------

(210) 20161382
(220) 20.10.2016
(730) Իպսեն Ֆարմա Ս.Ա.Ս., FR 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

դիետիկ սննդամթերք բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. մանկական 
սնունդ. պրոբիոտիկ մանրէա բանական բաղա-
դրու թյուններ բժշկական (բուժական) նպա-
տակների համար. սննդային հավելումներ. 
սննդա րար հավելումներ. սպեղանալաթեր:

--------------

(210) 20161395
(220) 25.10.2016
(730) «Ֆանտոմ էդիշն» ՍՊԸ, ք. Վաղարշապատ, 
Աթաբեկյան 2/42, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-

հալվածքներ. թանկարժեք  իրեր, զարդեղեն (ոչ 
թանկարժեք)  թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և 
այլ ժամանակաչափ սարքեր։



ԳՅՈՒՏԵՐ

6565

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 12/1 

01 . 1 2 . 20 16

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, դրանցից 
պատրաստված իրեր. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
անձրևա նոցներ և հովանոցներ. ձեռնա փայտեր. 
մտրակ ներ, լծասարքեր և թամբագործական իրեր:

--------------

(210) 20161398
(220) 26.10.2016
(730) Քրաֆթ Ֆուդզ Շվեց Հոլդինգ ԳմբՀ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 30. շոկոլադ և շոկոլադե քաղցրավենիք 

(հրուշակեղեն):
--------------

(210) 20161402
(220) 27.10.2016
(730) «Ապարան գրուպ» ՍՊԸ, ք. Ապարան, 
Մահուբի Գևորգի փող., տուն 14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. ջուր:

--------------

(210) 20161403
(220) 27.10.2016
(730) «Գլոբալ լենդինգ սիսթեմ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ամիրյան 8, 8/3 տարածք, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառնու-

թյուն  ներ. անշարժ գույքի հետ կապված գործառնու-
թյուններ։

--------------

(210) 20161406
(220) 28.10.2016
(730) «Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 19, բն. 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն։

--------------

(210) 20161411
(220) 31.10.2016
(730) «Սերվիս գրուպ» ՍՊԸ, ք. Վարդենիս, Հ. 
Արզոյան տուն 14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում, 
միջոցառումների կազմակերպում.

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

--------------

(210) 20161412
(220) 31.10.2016
(730) «Սերվիս գրուպ» ՍՊԸ, ք. Վարդենիս, Հ. 
Արզոյան տուն 14, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում. ֆուրշետ.

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

--------------

(210) 20161413
(220) 31.10.2016
(730) «Ֆան թրեվլ» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 
1-21, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

--------------

(210) 20161414
(220) 31.10.2016
(730) Անահիտ Ադամյան, ք. Աբովյան, 
Երիտասարդական 1, բն. 48, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում:

--------------

(210) 20161417
(220) 31.10.2016
(730) «Բոլտոն» ՍՊԸ, Երևան, Թեյշեբանի 3/1, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. լվացող, մաքրող միջոցներ, փոշիներ, 

ժելեր մազերի համար, օճառներ, շամպուններ, 
օծանելիք, անուշաբույր ջուր, կոսմետիկական 
միջոցներ:

--------------

(210) 20161419
(220) 01.11.2016
(730) «Համաշխարհային գեղեցկության և նորա-
ձևության լիգա» բարեգործական ՀԿ, Երևան, 
Հալաբյան 25, բն. 61, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. գեղեցկության և նորաձևության 

միջազգային մրցույթ-փառատոնների կազմա-
կերպում, մարզական և մշակութային միջոց-
առումների կազմակերպում:

--------------

(210) 20161421
(220) 01.11.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մելիք Ավագյան, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պ. 22/11, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. կահույքի առևտուր:

--------------
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(210) 20161422
(220) 02.11.2016
(730) «Վետ հոմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն 
1-ին թ. 36/4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. անասնաբուժական կլինիկա-ընտանի 

կենդանիների բուժում, պատվաստում և խնամք:
--------------

(210) 20161426
(220) 02.11.2016
(730) «Մհեր գասիա» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 
2/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 10. ատամնային իմպլանտներ, ատամնա-

բուժական ապարատուրա և գործիքներ:
--------------

(210) 20161427
(220) 03.11.2016
(730) Գևորգ Ղազարյան, Երևան, Մաշտոցի 
պող., 40ա, տուն 100, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցային ծառայություններ:

--------------

(210) 20161429
(220) 03.11.2016
(730) «Արտկոդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 
18, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. վեբ կայքերի պատրաստում և 

սպասարկում, առկա կայքերի խնդիրների 
լուծում, կայքում նոր գործառույթների ավելացում, 
սպասարկում:

--------------

(210) 20161433
(220) 04.11.2016
(730) «Դ վենչուրս» ՓԲԸ, Երևան, Մելիք Ադամյան 
2/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 

կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման նյութեր. իրեր 
մաքրման նպատակների համար. մետաղական 
ճիլոպներ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ապակի (բացառությամբ շինարարական ապակու). 
ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա իրեր․

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ․

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

--------------
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(210) 20161435
(220) 04.11.2016
(730) «Մ.Լ.Ն ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 24, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. դեղերի մեծածախ վաճառք։

--------------

(210) 20161440
(220) 07.11.2016
(730) Դավիթ Վենգերի Ղազարյան, Երևան, 
Ներքին Շենգավիթ, 3-րդ փ., տուն 42, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առցանց առևտուր:

--------------

(210) 20161441
(220) 07.11.2016
(730) «Էնվոյ հոսթել» ՓԲԸ, Երևան, Պուշկինի 
54/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տուրիզմ. 
դաս 43. հյուրանոցային ծառայություն:

--------------

(210) 20161444
(220) 08.11.2016
(730) Նարինե Աթյան, ք. Երևան, Բաբաջանյան 
5, բն. 21, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. մասնավորապես 
մանրամեծածախ առևտուր.

 դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվար  ճություն ներ. մարզա կան և մշակութային 
միջոց առումների կազմակերպում.

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնա   բուժական ծառա յություն ներ. մարդկանց և 
կենդա նիների հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յու թյուններ. գյուղատնտեսական, այգե գործական և 
անտառային ծառայություններ:

--------------

(210) 20161450
(220) 08.11.2016
(730) Արման Հովսեփյան, Երևան, Շիրակի 4/12, 
AM 
(540) 
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(511) 
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

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

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

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական 
և անտառային մթերք ներ. չմշակված և մշակված 
հացահատիկ և սերմեր. կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր 
կենդանիների համար. ածիկ.

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի).

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. առևտուր.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործ առնու-
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործ առնու-
թյուններ.

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակա տեղով ապահովում: 

--------------

(210) 20161495
(220) 16.11.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիանա Հրահատի 
Այվազյան, Երևան, Խորենացու 8, բն. 9, AM 

(540) 

(511) 
դաս 44. գեղեցկության սրահի ծառայություն:

--------------

(210) 20161452
(220) 09.11.2016
(730) «Կանաչ խնձոր» ՍՊԸ, Երևան, Ռոստոմի 
29, թիվ 187, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնա բուժական պատ րաստուկներ. 
հիգիենիկ պատ  րաստուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիննեռի 
համար. սպեղանա լաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ 
և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.

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

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական 
և անտառային մթերքներ. չմշակված կամ մշակված 
hացահատիկ և սերմեր . կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր 
կենդանիների համար. ածիկ.
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դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակա տեղով ապահովում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնա  բուժական ծառայություններ. մարդկանց 
և կենդանիների հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառայու թյուն ներ. գյուղատնտեսական, այգեգոր ծա-
կան և անտառային ծառայություններ:

--------------

(210) 20161455
(220) 10.11.2016
(730) «Բանդիվան կաթ» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, 
Ամասիայի շրջ., գ. Բանդիվան, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք:

--------------

(210) 20161456
(220) 10.11.2016
(730) «Բանդիվան կաթ» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, 
Ամասիայի շրջ., գ. Բանդիվան, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք:

--------------

(210) 20161457
(220) 10.11.2016
(730) «Ռատինա» ՍՊԸ, Երևան, Կամարակ 1-ի 
նրբ., տուն 15, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետի-

կական ծառայություններ:
--------------

(210) 20161468
(220) 11.11.2016
(730) «Անեսա» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

--------------

(210) 20161465
(220) 14.11.2016
(730) «Հովհաննիսյան և գործընկերներ» ՍՊԸ, 
Երևան, Սարյան 12, Բիզնես կենտրոնի 3-րդ 
հարկ, թիվ 1 գրասենյակ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում. 
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դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառա յություններ սեփակա-
նու թյան և անհատի պաշտպանության համար. 
այլ անձանց կողմից մատուցվող անհատական և 
սոցիալական ծառայություններ անհատի կարիք-
ները հոգալու համար։

--------------

(210) 20161466
(220) 14.11.2016
(730) Քրիստինե Ակսյոնովա, Երևան, 
Կուրղինյան 2, բն. 6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճու թյուններ. մարզական և մշա -
կու թային միջոց առումների կազմա կեր պում. 
մասնավորապես առողջարանային և ֆիթնես 
ակումբների ծառայություններ, այն է՝ ծառայու-
թյունների, տարածքների, դասընթացների և 
սարքավորումների տրամադրում ֆիթնես և 
ֆիզիկական վարժությունների ոլորտում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անաս-
նաբու ժական ծառայություններ. մարդկանց և 
կենդանիների հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յություններ. գյուղատնտեսական, այգե գործական 
և անտառային ծառայություններ:

--------------

(210) 20161467
(220) 14.11.2016
(730) Քրիստինե Ակսյոնովա, Երևան, Կուրղինյան 
2, բն. 6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճու թյուն ներ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում. 
մասնավորապես առողջարանային և ֆիթնես 
ակումբ ների ծառայություններ, այն է՝ ծառայություն-

ների, տարածքների, դասընթացների և սարքա-
վորումների տրամադրում ֆիթնես և ֆիզիկական 
վարժությունների ոլորտում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնա  բու ժական ծառայություններ. մարդկանց և 
կենդանիների հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յություններ. գյուղատնտեսական, այգեգոր ծական և 
անտառային ծառայություններ: 

--------------

(210) 20161469
(220) 14.11.2016
(730) Վլադիմիր Սադյան, Երևան, Սայաթ-Նովա 
15, 90 տարածք, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. տպագրական արտադրանք.
դաս 35. գովազդ. գրասենյակային ծառայու-

թյուններ:
--------------

(210) 20161470
(220) 14.11.2016
(730) «Իմպրեսո» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
5Ա, 362 տարածք, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. սուրճի, թեյի, հրուշակեղենի, 

քաղցրավենիքի, սուրճի և թեյի սպասքի, սուրճի և 
թեյի պարագաների վաճառք.

դաս 43. սրճարանների ծառայություն, ռես-
տորան ների ծառայություն:

--------------
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(210) 20161471
(220) 14.11.2016
(730) «Իմպրեսո» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
5Ա, 362 տարածք, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. սուրճի, թեյի, հրուշակեղենի, 

քաղցրավենիքի, սուրճի և թեյի սպասքի, սուրճի և 
թեյի պարագաների վաճառք.

դաս 43. սրճարանների ծառայություն, ռես-
տորան ների ծառայություն:

--------------

(210) 20161472
(220) 14.11.2016
(730) «Իմպրեսո» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
5Ա, 362 տարածք, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. սուրճի, թեյի, հրուշակեղենի, քաղցրա-

վենիքի, սուրճի և թեյի սպասքի, սուրճի և թեյի 
պարագաների վաճառք.

դաս 43. սրճարանների ծառայություն, ռես-
տորանների ծառայություն:

--------------

(210) 20161473
(220) 14.11.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգոր Մարգարյան 
Հովհաննեսի, Երևան, Ռոստոմի փ., տուն 123, AM 
(540) 

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

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

--------------

(210) 20161474
(220) 14.11.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Օֆելյա Գոնչարովա, 
Երևան, Մուրացանի փ., տուն 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. ուսուցում կերպարվեստի ոլորտում, 

ցուցահանդեսների կազմակերպում:
--------------

(210) 20161475
(220) 14.11.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարինե Սարգսյան, 
Երևան, Վարդանանց 24, բն. 33, AM 
(540) 

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

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

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական 
և անտառային մթերքներ. չմշակված կամ 
մշակված hացահատիկ և սերմեր . կենդանիներ. 
թարմ մրգեր և բանջարեղեն. բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ:

--------------
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(210) 20161478
(220) 15.11.2016
(730) «Ժակո» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան 38, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սրճարանների, ռեստորանների 

ծառա յություններ: 
--------------

(210) 20161479
(220) 15.11.2016
(730) «Ժակո» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան 38, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սրճարանների, ռեստորանների 

ծառայություններ: 
--------------

(210) 20161480
(220) 15.11.2016
(730) Սերգեյ Խաչատրյան, Երևան, Քանաքեռ-
Զեյթուն, Դրոյի 18, բն. 16, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցային ծառայություններ:

--------------

(210) 20161481
(220) 15.11.2016
(730) Սերգեյ Խաչատրյան, Երևան, Քանաքեռ-
Զեյթուն, Դրոյի 18, բն. 16, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցային ծառայություններ: 

--------------

(210) 20161482
(220) 15.11.2016
(730) Սերգեյ Խաչատրյան, Երևան, Քանաքեռ-
Զեյթուն, Դրոյի 18, բն. 16, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցային ծառայություններ: 

--------------

(210) 20161483
(220) 15.11.2016
(730) «Յուտեկ-ավտո» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
4-րդ թաղ. 46/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 37. ավտոմեքենաների տեխնիկական 

սպասարկում:
--------------
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(210) 20161484
(220) 15.11.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աշոտ Մկրտչյան, 
ք. Ապարան, Գրիբոյեդովի 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառա յու-

թյուն:
--------------

(210) 20161486
(220) 15.11.2016
(730) «Առ. Քեյ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 11/12, 
բն. 14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

--------------

(210) 20161487
(220) 15.11.2016
(730) «Ալռեն գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թամանյան 
1, թիվ 1 տարածք, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

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

--------------

(210) 20161490
(220) 16.11.2016
(730) «Եվրոպական դատական փորձաքննություն-
ների ինստիտուտ» ՍՊԸ, Երևան, Եկմալյան 6, 3-րդ 
հարկ, 1-ին սենյակ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և դրանց հետ կապված հետա-
զոտու թյուն ներ և մշակումներ. արդյունա բերա-
կան վերլուծումների և հետազոտությունների 
ծառայություններ. համակարգչային ապարատների 
և ծրագրերի մշակում և կատարելագործում:

--------------

(210) 20161491
(220) 16.11.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարեն 
Աղաջանյան Լևոնի, Երևան, Գյուլբենկյան 44, 
բն. 20, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ:

--------------

(210) 20161492
(220) 16.11.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Թորոսյան, 
Երևան, Ռուբինյանց 8, բն. 44-44ա, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 25. կոշիկ:
դաս 35. կոշիկի վաճառք:

--------------

(210) 20161493
(220) 17.11.2016
(730) «Ռիվալ» ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 
118, AM 
(540) 

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

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

--------------

(210) 20161494
(220) 17.11.2016
(730) Մանուշ Գիշյան, ք. Նոյեմբերյան, 
Խանջյան 1/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ:

--------------

(210) 20161496
(220) 17.11.2016
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գինու 
գործարան, AM 

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20161498
(220) 17.11.2016
(730) Յունիֆարմ, ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 3. օծանելիք. եթերային յուղեր. կոսմե-

տիկական միջոցներ. լոսյոններ մազերի համար, 
ատամի փոշիներ և մածուկներ. ներառյալ՝ 
անուշաբույր ջուր. կոսմետիկական կրեմներ. 
լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների համար. 
յուղեր օծանելիքների համար. հարդարանքի 
կաթ. օճառներ. շրթներկեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. պատ րաստուկներ հիգիենիկ 
նպատակների համար, որոնք պատկանում են 
օծանելիքակոսմետիկական ապրանքների դասին, 
արդուզարդի պարագաներ. պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
շամպուններ. եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր).

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական նպատակների համար. 
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մանկական սնունդ. ներառյալ՝ դիետիկ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
հանքային ջրեր բժշկական նպատակների 
համար. սննդային նրբաթելեր. հանքային 
սննդային հավելումներ. սննդային հավելումներ. 
սառնաշաքարներ բժշկական նպատակների համար. 
լոսյոններ դեղագործական նպատակների համար. 
քսուքներ դեղագործական նպատակների համար. 
բուժիչ յուղեր. դեղամիջոցներ մարդու համար. 
դիետիկ ըմպելիքներ բժշկական նպատակների 
համար. դեղաթուրմեր. թուրմեր բժշկական 
նպատակների համար. եփուկներ դեղագործական 
նպա  տակների համար. պաստեղներ դեղա-
գործական նպատակների համար. մանկական 
սնունդ. բժշկական շրթնաքսուքներ. վիտամինային 
պատ րաստուկներ. միկրոտարրերով պատ-
րաստուկ ներ մարդկանց և կենդանիների համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ. քիմիա-
դեղագործական պատրաստուկներ. քիմիական 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. քիմիական պատ  րաստուկներ դեղա-
գործական նպատակների համար. դիետիկ 
սննդամթերք բժշկական նպատակների համար. 
դեղագործական ապրանքներ. ծամոն բժշկական 
նպա  տակ ների համար. դեղա   միջոցներով 
տոգոր ված անձեռ ոցիկ ներ. օշարակներ դեղա-
գործական նպատակների համար. ֆերմենտներ 
դեղագործական նպատակների համար. ֆոսֆատ-
ներ դեղագործական նպատակների համար. 
դեղաբույսերով թեյեր բժշկական նպատակների 
համար. բուժիչ թեյեր. Էլիքսիրներ դեղագործական 
պատրաստուկներ).

դաս 16. թուղթ. ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր. ներառյալ՝ պլակատներ. 
տետրեր. բրոշյուրներ. բուկլետներ. թղթեր. 
Էջա նիշեր.  տվարա թղթե արտադրանք օրա-
ցույցներ. նկարներ. ծրարներ (գրասենյակային). 
ստվարա թղթե կամ թղթե տուփեր. թղթե կամ 
ստվարաթղթե փաթաթվածքներ շշերի համար. 
սոսնձաթղթիկներ կնքելու համար. կազմեր 
(գրասենյակային). թղթապանակներ. թղթե թաշկի-
նակներ. գրասենյակային պիտույքներ. տպագիր 
արտադրանք. թղթե կամ ստվարաթղթե փաթեթա-
վորում շշերի համար. թռուցիկներ (գովազդային 
թերթիկներ). լուսանկարներ. պիտակներ, ոչ 
մանածագործական, ինքնահոս գրիչներ. թղթե 
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ (ծրարներ, 
կապոցներ) փաթե թա վորելու համար. պլաստ-

մասսայե թաղանթներ փաթեթավորման համար.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործ արարության ասպարեզում. ապրանքների 
ցուցադրում. մանրածախ վաճառքի նպատակով 
ապրանքների ներկայացում լրատվամիջոցներով. 
վաճառքի առաջխաղացում երրորդ անձանց համար. 
դեղագործական միջոցների, անասնաբուժական 
և հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
նշանակության նյութերի մեծածախ կամ մանրածախ 
վաճառք. նմուշների տարածում. ինտերակտիվ 
գովազդ համակարգչային ցանցում:

--------------

(210) 20161499
(220) 18.11.2016
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արագա ծոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գինու 
գործարան, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20161500
(220) 18.11.2016
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գինու 
գործարան, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------
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(210) 20161501
(220) 18.11.2016
(730) Կիա Մոթորս Քորփորեյշն, KR 
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ). 

մասեր և պիտույքներ ավտոմեքենաների համար, 
որոնք ընդգրկված են 12-րդ դասում. մոտոցիկլետ-
ներ. երկա թուղասայլակներ. մանկա սայլակներ. 
ավտո  մոբիլների (ավտո մեքենաների) դողեր. 
մեղմիչ ներ ավտոմոբիլների համար. արգելակային 
համա  կարգեր տրանս պորտային միջոցների 
համար. տրակտորներ գյուղա  տնտեսական 
նպա տակների համար. շարժիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. փոխ-
հաղորդակներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոց ների համար. առանցքակալներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. մոտորներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրակտորներ. հեծանիվներ. գլորվող բազկաթոռներ. 
լոկոմոտիվներ. նավեր. ինքնաթիռներ (օդանավեր):

դաս 35. ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների) 
մեծածախ կամ մանրածախ վաճառք. ավտո-
մոբիլների (ավտոմեքենաների) մասերի և 
պիտույքների մեծածախ կամ մանրածախ 
վաճառք. օգտագործված ավտո մեքենաների 
մեծածախ կամ մանրածախ վաճառք. վաճառքի 
գործակալությունների ծառայություններ ավտո-
մոբիլների (ավտոմեքենաների) համար. վաճառքի 
գործա կալություն ների ծառա յու թյուն ներ մասերի 
և պիտույքների համար. առեւտրային տեղեկա-
տվության գործակալությունների ծառա յություն ներ. 
գործարար (բիզնես) կառավարում մարզիկների 
համար. ավտոմեքենաների ցուցա հանդեսների 
կազմակերպում առաջխաղացման նպատակներով. 

դաս 37. շարժիչային տրանսպորտային 
միջոցների տեխնիկական սպասարկում և 
վերա նորոգում. տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկում. տրանսպորտային 
միջոցների տեխնիկական սպասարկմանը 
վերաբերվող տեղեկատվության տրամադրում. 
ավտո մոբիլների (ավտոմեքենաների) դեկորատիվ 
հարդարում. շարժիչային տրանսպորտային 
միջոցների թյունինգ. ավտո մոբիլային մասերի 
փոխարինում. շարժիչային տրանսպորտային 
միջոցների մասերի և կցամասերի վերանորոգում 
կամ տեխնիկական սպասարկում:

--------------

(210) 20161502
(220) 18.11.2016
(730) Հյունդաի Մոթր Քամփնի, KR 
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ). 

մասեր և պիտույքներ ավտոմեքենաների համար, 
որոնք ընդգրկված են 12-րդ դասում. մոտոցիկլետներ. 
երկաթուղա սայլակներ. մանկասայլակներ. ավտո-
մոբիլների (ավտո մեքենաների) դողեր. մեղ-
միչներ ավտոմոբիլների համար. արգելակային 
համա կարգեր տրանս պորտային միջոցների 
համար. տրակտոր ներ գյուղա տնտեսական 
նպատակ ների համար. շարժիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. փոխ-
հաղորդակներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. առանցքակալներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. մոտորներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրակտորներ. հեծա նիվներ. գլորվող բազկաթոռ-
ներ. լոկո մոտիվներ. նավեր. ինքնաթիռներ 
(օդանավեր):

դաս 35. ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների) 
մեծածախ կամ մանրածախ վաճառք. ավտո-
մոբիլների (ավտոմեքենաների) մասերի և 
պիտույքների մեծածախ կամ մանրածախ 
վաճառք. օգտագործված ավտոմեքենաների 
մեծա ծախ կամ մանրածախ վաճառք. վաճառքի 
գործակալությունների ծառայություններ 
ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների) համար. 
վաճառքի գործակալությունների ծառայություններ 
մասերի և պիտույքների համար. առեւտրային 
տեղեկատվության գործա կալությունների ծառայու-
թյուն ներ. գործարար (բիզնես) կառավարում 
մարզիկների համար. ավտոմեքենաների ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առաջխաղացման 
նպա տակներով. 

դաս 37. շարժիչային տրանսպորտային 
միջոցների տեխնիկական սպասարկում և 
վերա նորոգում. տրանսպորտային միջոց ների 
տեխնիկական սպասարկում. տրանս պորտային 
միջոց ների տեխնիկական սպասարկ մանը 
վերաբերվող տեղեկատվության տրամադրում. 
ավտո մոբիլների (ավտոմեքենաների) դեկորատիվ 
հարդարում. շարժիչային տրանսպորտային 
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միջոց ների թյունինգ. ավտոմոբիլային մասերի 
փոխարինում. շարժիչային տրանսպորտային 
միջոց ների մասերի և կցամասերի վերանորոգում 
կամ տեխնի կական սպասարկում: 

--------------

(210) 20161507
(220) 18.11.2016
(730) Բայոջեն ԷմԷյ Ինք., US 
(310) 87/064,037
(320) 08.06.2016
(330) US
(540) 

(511) 
դաս 44. բուժական ծառայություններ նյարդա-

բանության ոլորտւմ:
--------------

(210) 20161508
(220) 18.11.2016
(730) Փաբլիք Ջոյնթ-սթոք Քամփնի «Արնեստ 
Քամփնի», RU 
(540) 

(511) 
դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի ամրացման 

համար. հղկաքարեր. պատրաստուկներ գործիքներ 
սրելու համար. քարեր սափրվելու համար 
(կապող միջոց ներ). նշի յուղ.  նշի օճառ. համպար 
(պարֆյումերիա). օսլա (ապրետուր). կարմիր կրոկուս 
ողորկ ման համար. օճառ. գործվածքների երանգ-
ները վերա կանգնող օճառներ. 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. 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. 
արհես  տական թարթիչներ.կոսմետիկական միջոց-
ներ թարթիչների համար. պատրաստուկներ 
մաքրելու կամ փայլեցնելու համար. պատ րաստուկ-
ներ ողորկման համար. կոշիկների խնամքի 
միջոցներ. մոմեր կահույքի և հատակների 
փայլեցման համար. փայլ տվող պատրաստուկներ 
(ողորկման համար). կոշիկի մոմեր. կոշիկի կուպր. 
մոմ բեղերի համար. մոմ հատակի համար. ողորկելու 
մոմեր. դերձակի մոմ. եթերային յուղեր կիտրոնից. 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ներկանյութեր 
զուգարանի ջրի համար. կորունդ (հղկանյութ). 
կոսմետիկական միջոցներ կենդանիների համար. 
կոսմետիկական հավաքածուներ. կոսմետիկական 
միջոցներ. բամբակ կոսմետիկական նպատակների 
համար. մաքրող կավիճ. բծերը հանելու միջոցներ. 
կոսմետիկական մատիտներ. քսուքներ ողորկման 
համար. կոսմետիկական կրեմներ. լվացքի սոդա, 
մաքրելու համար սոդա. մածուկներ ածելիներ սրելու 
փոկերի համար. մոմեր կաշիների համար. կրեմներ 
կաշիների համար. լվացող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական և բժշկական նպատակների 
համար օգտա գործվողների. լուծույթներ մաք-
րելու համար. ճարպազերծող միջոցներ, բացա-
ռությամբ արդյունա բերական նպատակների 
համար օգտա  գործվողների. պատրաստուկներ 
դիմահարդարանքը հեռացնելու համար. ատամի 
մածուկներ, ատամի փոշիներ. ախտահանող 
օճառներ. կենցաղային հակադիրտեր. ալմաստի 
փոշի (հղկանյութ). կենցաղային հակաստատիկներ. 
զմռնիտի թուղթ. պատրաստուկներ լաք հեռացնելու 
համար. զմռնիտի կտորներ. պատրաստուկներ 
գունազերծման համար. պատրաստուկներ լաքը 
հեռացնելու համար. ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. 
բուրավետ ջուր. անուշաբույր ջուր. զմռնիտ. 
խունկ. դեպիլյատորներ. մազահեռացնող մոմ. 
եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր). եթերային 
յուղեր. ծաղիկների էքստրակտներ (օծանելիքային). 
գրիմ. պատրաստուկներ մաքրելու համար. հիմքեր 
ծաղկային օծանելիքների համար. բաղադրություններ 
հոտավետ նյութերով ծխեցման համար 
(օծանելիքային արտադրանք). բուրավետիչներ 
ամոքահունց խմորից պատրաստվող հրուշակեղենի 
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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 օծանելիքների 
և բուրավետ միջոց ների համար. վարդի յուղ. 
հարդարանքի յուղեր. իոնոն (օծանելիքային). 
լոսյոններ կոսմետիկական նպա տակների 
համար. հարդարանքի կաթ. պատ րաստուկներ 
հիգիենիկ նպատակների համար, որոնք 
վերաբերում են պար ֆյումերիային կոսմետիկային 
և հարդարանքին. հեղուկներ ապակիների, այդ 
թվում՝ հողմապակիների, մաքրման համար. պատ-
րաստուկներ գործվածքները կոկելու (օսլայելու) 
համար. անանուխի էսենցիա (եթերայուղ). դաղձ 
օծանելիքի արտադրության համար. բուժիչ օճառներ. 
կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի համար. 
մուշկ. չեզոքացնող միջոցներ մշտագանգրացման 
համար. շամպուններ. օծանելիք. արհեստական 
եղունգներ. պատ  րաստուկներ եղունգների 
խնամքի համար. պատրաստուկ ներ պատի 
պաս  տառները մաքրելու համար. ողորկման 
թուղթ. ապակե հղկա թուղթ. օծանելիքային իրեր 
(պարֆյումերիա). կոսմետիկական միջոցներ մաշկը 
խնամելու համար. օճառներ ոտքերը քրտնելու դեմ. 
հղկաքարեր ողորկման համար. պեմզա (չեչաքար). 
շրթներկեր կոսմետիկական 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 
(արդուզարդի պարագաներ). օճառներ քրտնելու 
դեմ. կիզելգուր ողորկման համար. հղկանյութեր. 
հղկաթուղթ. 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). աղեր 
վաննաների համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտա գործվողների. 
ներկանյութեր մորուքի և բեղերի համար. կոսմե-
տիկական պատ րաստուկներ նիհարելու համար. 
սոսինձներ արհեստական 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 
ատամների պրոթեզները մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ ջրհորդանները մաքրելու 
համար. շամպուններ տնային կենդանիների 
համար. կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռոցիկներ. պատրաստուկներ ատամների 
պրոթեզների ողորկման համար. կպչուն նյութեր 
կոսմետիկական միջոցների համար. լոսյոններ 
սափրվելուց հետո օգտագործման համար. լաք 
մազերի համար. կոսմետիկական միջոցներ 
թարթիչները և հոնքերը ներկելու համար. 
հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտերից. 
աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման 
համար. պատրաստուկներ չոր մաքրման համար. 
պատրաստուկներ մանրատախտակի վրայից 
մոմը հեռացնելու համար (մաքրող միջոցներ). 
մոմ հատակի համար, որը կանխում է սահելը. 
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. միջոցներ 
բույսերի տերևներին փայլ հաղորդելու համար. 
խնկաձողիկներ. խոնավակլանիչ նյութեր սպասք 
լվացող մեքենաների համար. օդի բուրավետիչներ. 
շերտիկներ շնչառությունը թարմացնելու համար. 
հոտազերծիչներ ընտանի կենդանիների համար. 
պատրաստուկներ անձնական հիգիենայի համար, 
հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ հալվե վերայով 
կոսմետիկական նպատակների համար. ժելեր 
մերսման համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. փայլ 
շրթունքենրի համար. բալզամներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
չոր շամպուններ. կպչուն պիտակներ եղունգների 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
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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. ատամների սպիտակեցնող 
շերտիկներ. սննդային բուրավետիչներ (եթերային 
յուղեր)։ 

--------------

(210) 20161512
(220) 21.11.2016
(730) «Թայմլես» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսիսային 
պող. 5/171, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-

հալվածքներ. թանկարժեք իրեր, զարդեղեն (ոչ 
թանկարժեք) թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և 
այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում:

--------------

(210) 20161513
(220) 21.11.2016
(730) «Թայմլես» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսիսային 
պող. 5/171, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-

հալվածքներ. թանկարժեք իրեր, զարդեղեն (ոչ 

թանկարժեք) թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և 
այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում:

--------------

(210) 20161516
(220) 21.11.2016
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., KY 
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, ներառյալ 

կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար. քսուքներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. եթերային յուղեր կոսմետիկական 
նպատակ ների համար, շամպուններ և լոսյոններ 
մազերի համար, օճառներ.

դաս 5. խոտաբուսային դեղամիջոցներ, 
դեղագործական արտադրանք, անասնաբուժական 
պատրաստուկներ, դիետիկ նյութեր, սննդային 
հավելումներ բուժական նպատակների համար.

դաս 16. թղթագրենական պիտույքներ. թուղթ, 
ստվարա թուղթ. պլաստ մասսայե նյութեր փաթեթա-
վորման համար. թղթե կամ պլաստմասսայե 
տոպրակներ. տպագրական արտադրանք.

դաս 30. մեղր, սուրճ և թեյ:
--------------

(210) 20161519
(220) 22.11.2016
(730) «Բռանչ» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 100 
շենք , տարածք 47, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. սառեցված, չորացված և 

ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և բանջա-
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րեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և 
կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և 
ըմպելիք ներ պատ  րաստման այլ բաղադրա-
նյութեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:

--------------

(210) 20161520
(220) 22.11.2016
(730) «Եվրոդիզայն» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 
ք.Վաղարշապատ, Բաղրամյան փ., 61 տ., AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. մեծածախ կամ մանրածախ վաճառքի 

ծառայություններ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
--------------

(210) 20161521
(220) 22.11.2016
(730) «Եվրոդիզայն» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 
ք.Վաղարշապատ, Բաղրամյան փ., 61 տ., AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. մեծածախ կամ մանրածախ վաճառքի 

ծառայություններ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ: 
--------------

(210) 20161522
(220) 22.11.2016
(730) «Եվրոդիզայն» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 
ք.Վաղարշապատ, Բաղրամյան փ., 61 տ., AM 

(540) 

(511) 
դաս 35. մեծածախ կամ մանրածախ վաճառքի 

ծառայություններ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ: 
--------------

(210) 20161523
(220) 22.11.2016
(730) «Եվրոդիզայն» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 
ք.Վաղարշապատ, Բաղրամյան փ., 61 տ., AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. մեծածախ կամ մանրածախ վաճառքի 

ծառայություններ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ: 
--------------

(210) 20161524
(220) 23.11.2016
(730) Արմեն Մինասյան, Երևան, Մոսկովյան 
23, բն. 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատ րաստ ման այլ բաղադրանյութեր:

--------------

(210) 20161525
(220) 23.11.2016
(730) Արմեն Մինասյան, Երևան, Մոսկովյան 
23, բն. 4, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, 
կաթ և կաթնամթերք.

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

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական 
և անտառային մթերքներ. չմշակված կամ 
մշակված հացահատիկ և սերմեր. կենդանիներ. 
թարմ մրգեր և բանջարեղեն. բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ և մրգա-
հյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների պատ-
րաստման այլ բաղադրանյութեր:

--------------

(210) 20161526
(220) 24.11.2016
(730) Գրիգոր Շաբոյան, Երևան, ՀԱԹ Բ-2 131, 
բն. 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 11. ջահեր.
դաս 20. կահույք.
դաս 42. դիզայն:

--------------

(210) 20161530
(220) 24.11.2016
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 

(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական 
սիգարետները փաթաթելու համար, ծխախոտ 
ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, 
հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. սնուս. ծխախոտի 
փոխարինիչներ (ոչ բժշկական նպատակներով 
օգտա գործելու համար). էլեկտրոնային սիգա-
րետներ. տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող 
էլեկտրո նային սարքեր և դրանց մասեր՝ 
տաքացման ընթացքում առաջացող աերոզոլի 
մեջ պարունակվող նիկոտինը վերացնելու համար. 
նիկոտին պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. ծխելու պիտույքներ, 
սիգարետի թուղթ, ծխափողեր, սիգարետի 
զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի 
համար, սիգարետի տուփեր, մոխրամաններ, ծխա-
մորճեր, գրպանի հարմարանքներ սիգարետները 
փաթաթելու համար, վառիչներ, լուցկի:

--------------

(210) 20161535
(220) 25.11.2016
(730) «ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ, Երևան, 
Շարուրի 36/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 37. շինարարություն, նորոգում:

--------------

(210) 20161536
(220) 25.11.2016
(730) «ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ, Երևան, 
Շարուրի 36/2, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 37. շինարարություն, նորոգում: 

--------------

(210) 20161537
(220) 25.11.2016

(730) «ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ, Երևան, 
Շարուրի 36/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 37. շինարարություն, նորոգում: 

--------------
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A23 G3/00           3065  A
C04B7/00            3066  A
C22B 7/00           3067  A
H02J 3/00            3068  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 1796
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 16568, 20947, 20948, 
20949, 12697, 12696, 12695
73 (1) Լիցենզատու  Բուրգեր Քինգ Յուրոփ 
ԳմբՀ, Inwilerriedstrasse 61, 6340 Baar, Switzer-
land, CH
73 (2) Լիցենզառու  Բուրգեր Ռուս ԼԼՔ, 5 str. 
1, Medovy per., 107023, Moscow, Russian Federa-
tion, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը           բացառիկ
Գործողության ժամկետը     20.10.2016թ.-ից 
մինչև 20.10.2036թ. ժամանակահատվածի 
համար
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        09.11.2016

_____________________

Գրանցում No 1797
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19737, 19738, 20629, 
20936, 20951, 23297, 23400, 23401
73 (1) Իրավատեր  Գալդերմա Ս.Ա., Zuger-
strasse 8, CH-6330 CHAM, Switzerland, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Նեստլե Սկին 
Հելթ Ս.Ա., Avenue Gratta-Paille 2, CH-1018 Laus-
anne, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

  Հանրապետություն
Գրանցված է            09.11.2016

_____________________

Գրանցում No 1798
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21399, 20851, 21400
73 (1) Իրավատեր  Թիվանա Քորփորեյշն, 
Ջորջիա նահանգի կորպորացիա, 3630 
Peachtree Road NE, Suite 1480, Atlanta, Georgia 
30326, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Սթարբաքս 
Քորփորեյշն, 2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

   Հանրապետություն
Գրանցված է                         09.11.2016

_____________________

Գրանցում No 1799
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 24938
73 (1) Իրավատեր  Սիմբիոզ Քոսմեթիքս 
Ֆրանս, 108 rue de Richelieu, 75002 Paris, 
France, FR
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Լ՝Օսիտան 
Ինթերնեյշընըլ Ս.Ա., 49, Boulevard du Prince 
Henri, L-1724 Luxembourg, LU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         10.11.2016

_____________________

Գրանցում No 1800
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20465, 19986
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73 (1) Իրավատեր  Սթարվուդ Հոթելզ ընդ 
Ռիզորթս Ուորլդուայդ, Ինք., One StarPoint, 
Stamford, Connecticut 06902, USA
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Սթարվուդ 
Հոթելզ ընդ Ռիզորթս Ուորլդուայդ, ԷլԷլՍի, 
10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, Bethesda, 
Maryland 20817, U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        10.11.2016

_____________________

Գրանցում No 1801
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 15248
73 (1) Իրավատեր   «Սլավէքս» ՍՊԸ, 0019, 
Երևան, Պռոշյան 2/2, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող   «Յունիթրեյդ» 
ՍՊԸ, 0012, Երևան, Փափազյան 21/1, բն. 35, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        11.11.2016

_____________________

Գրանցում No 1802
Արտոնագրի լիցենզի փոփոխություն
73 (1) Լիցենզատու  Ամգեն Ինք., One Amgen 
Center Drive, Thousand Oaks, California 91320, 
USA, US
73 (2) Լիցենզառու  Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե 
Օբշչեստվո «Ռ-Ֆարմ», 19, bld. 1 Berzarina str., 
123154, Moscow, Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը      արտոնագրերի 
գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը   Հայաստանի 

                             Հանրապետություն
Գրանցված է                       21.11.2016

_____________________

Գրանցում No 1803
Արտոնագրի լիցենզիան չեղյալ հայտարարել
73 (1) Լիցենզատու  Ամգեն Ինք., One Amgen 
Center Drive, Thousand Oaks, California 91320, 
USA, US
73 (2) Լիցենզառու  Ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Ռ-Ֆարմ», 19, bld. 1 Berzarina str., 123154, 
Moscow, Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         21.11.2016

_____________________

Գրանցում No 1804
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3611
73 (1) Իրավատեր  Մերել Ֆարմասյութիքլս, 
Ինք., 2110 E. Galbraith Road, Cincinnati, Ohio, 
U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ավենտիս 
Ինք., 3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville, 
Delaware 19807, U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         21.11.2016

_____________________

Գրանցում No 1805
Արտոնագրի զիջում
73 (1) Զիջող  Զակրիտոյե ակցիոներնոյե 
օբշչեստվո <Սոլնեչնիյ Ռայ>, 344037 
Ռոսիյսկայա ֆեդերացիա, Ռոստով–նա–դոնու, 
պլ Տոլստովո 8, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Օբշչեստվո ս 
օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու «Սոլնեչնիյ 
Ռայ», 344037 Ռոսիյսկայա ֆեդերացիա, 
Ռոստով–նա–դոնու, պլ Տոլստովո 8, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 
                                           Հանրապետություն

Գրանցված է                         21.11.2016
_____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2337        06.05.2016
2948        06.05.2016
2950        04.05.2016
2955        15.05.2016
2956        19.05.2016
3042        16.02.2016

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության

 դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

   374U         16.05.2016

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

       260S              16.05.2016
       149S               02.05.2016

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

Сведения о выданных патентах

(51) 2016.01 (11) 3065 (13) A
A23 G3/00

(21) AM20160084 (22) 25.08.2016
(72) Жирайр Агаджанян (AM), Карен Хачикян 
(AM), Агавни Фагратян (AM), Эстер Саргсян 
(AM), Микаел Геворкян (AM), Арпине Авоян (AM) 
(73) Жирайр Агаджанян, 0033, Ереван, Н. 
Думан 53, кв. 5 (AM) 
(54) Покрытая шоколадом конфета
(57) Изобретение относится к пищевой 
промышленности, в частности, к области 
производства  кондитерских изделий.

В конфете, покрытой шоколадом, в 
качестве корпуса взят разрезанный пополам и  
частично высушенный плод варенья из зеленых 
грецких орехов, который заполнен начинкой, 
состоящей из 17-19% льняного жмыха, 19-21% 
растительного жира, 61-63% сиропа варенья 
из зеленых грецких орехов и 0,0025-0,0035 
% 1%-го спиртового раствора эфирного масла 
апельсина.

В результате получается новый 
оригинальний продукт функционального 
назначения, обусловленного использованием 
льняного жмыха, что расширяет ассортимент 
конфет.

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3066 (13) A
C04B7/00

(21) AM20160046 (22) 26.05.2016
(72) Манук Аракелян (AM), Седрак Арустамян (AM) 
(73) Манук Аракелян, 0602, Марз Арарат, Арарат, 
Агбюр Сероби 6, кв. 26 (AM), Седрак Арустамян, 
0033, Ереван, Гюлбенкян 33,  кв. 22 (AM) 
(54) Портландцемент
(57) Изобретение относится к составам порт-
ландцемента.

Портландцемент включает портланд-
цементный клинкер, гипс, активную добавку 
- смесь дунита и перидотита, взятых в 
массовом  соотношении 1:1 и трактолит, при 
следующим соотношении компонентов, мас. 
%: маспортландцементный клинкер - 65-75, 
гипс - 3-5, смесь дунита и перидотита  - 8-14 и 
трактолит - 14-16.

Повышается качество портландцемента.  
_____________________

(51) 2016.01 (11) 3067 (13) A
C22B 7/00

(21) AM20160083 (22) 22.08.2016
(72) Вардан Казарян (AM) 
(73) Вардан Казарян, 0054, Ереван, 4-ый 
квартал Давташена 33/1, кв. 10 (AM) 
(54) Способ переработки молибден содер-
жащих отходов
(57) Изобретение относится к металлургии, в 
частности, к способу переработки молибден 
содержащих отходов. 

Молибден содержащие отходы измельчают, 
обрабатывают раствором, затем полученную 
смесь отделяют от осадка. Отходы измельчают 
до порошкообразного состояния, обработку 
осуществляют раствором воды и бентонита, 
взятых в объемном соотношении 3:1 при 
комнатной температуре, а отходы и раствор 
берут в массовом соотношении 1,5:1.

Упрощается способ. 
_____________________

(51) 2016.01 (11) 3068 (13) A
H02J 3/00

(21) AM20160080 (22) 12.08.2016
(72) Мариам Сагателян (AM), Антон Маилян (AM) 
(73) Мариам Сагателян, 3901, г. Дилижан, улица 
Мясникяна, 1-й переулок, дом 10 (AM), Антон 
Маилян, 0012, г. Ереван, улица Комитаса 28а, 
кв. 4 (AM) 
(54) Гидроагрегат
(57) Изобретение относится к электромеханике.

Гидроагрегат содержит последовательно 
соединенные между собой с помощью муфт 
гидротурбину, редуктор и имеющий внутренную 
демпферную систему синхронный генератор. 
Между редуктором и генератором на валу 
генератора с воздушным зазором установлен 
трехфазный статор, который выполнен 
дугообразно.

Уменьшаются колебания гидроагрегата, 
увеличивается КПД гидроагрегата и улучшается 
рабочий режим гидроагрегата, 1 ил.

_____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

CI Փղոսկրի Ափ
CK Կուկի Կղզիներ
CL Չիլի
CM Կամերուն
CN Չինաստան
CO Կոլումբիա
CR Կոստա Ռիկա
CU Կուբա
CV Կանաչ հրվանդան
CY Կիպրոս
CZ Չեխիայի
 Հանրապետություն
DE Գերմանիա
DJ Ջիբութի
DK Դանիա
DM Դոմինիկա
DO Դոմինիկյան
 Հանրապետություն
DZ Ալժիր
EA 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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