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

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

(51) 2019.01  (11) 3334 (13) A
H01F13/00

(21) AM20190047 (22) 18.04.2019
(72) Անդրանիկ Թարիկի Հովհաննիսյան (AM), 
Նորայր Վիլյամսի Մարտիրոսյան (AM) 
(73) Անդրանիկ Թարիկի Հովհաննիսյան, 
0017, Երևան, Սարի Թաղի 6-րդ շարք 36 
(AM), Նորայր Վիլյամսի Մարտիրոսյան, 0006, 
Երևան, Մանթաշյան 10ա, բն. 38 (AM) 
(54) Մագնիսական նյութից պատրաստվածքի 
մագնիսացման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրատեխ-
նիկային, մասնավորապես, մագնիսական 
նյութից պատրաստվածքի մագնիսացման 
տեխնիկային:

Մագնիսական նյութից պատրաստվածքի 
մագնիսացման սարքն  ունի փոփոխական 
միաֆազ լարման աղբյուր, միաֆազ լարման 
ավտոմատ անջատիչ, կառավարվող 
դիոդ-թիրիստոր կամրջակային ուղղիչ, 
կամրջակային էլեկտրամեխանիկական 
հպարկիչային կերպափոխիչ, մագնիսացնող 
էլեկտրամագնիսի ինդուկտիվության կոճ, 
կառավարող ազդանշանների հզորության 
ուժեղացուցիչներ, սնման լարման 0-ական 
արժեքի կոդի կերպափոխիչ, միկրոկոնտրոլեր, 
երեք ազդանշանային լուսադիոդ, հաստատուն 
սնման լարման աղբյուր և  մագնիսացման 
գործընթացի թողարկման կոճակ:

Ապահովվում է մագնիսական նյութից 
պատրաստ վածքի մագնիսական նախա-
պատրաստվածությունը մինչ հիմնական 
մագնիսացումը հաստատուն մագնիսական 
դաշտով և մագնիսական պարամետրերի 
համաչափությունը, 3 նկ.:

____________________

(51) 2019.01 (11) 3335 (13) A
H04W 4/00
H04W 8/00

(21) AM20180104 (22) 19.09.2016
(85) 25.09.2018
(86) PCT/US2016/052447, 19.09.2016
(87) WO 2018/004712, 04.01.2018

(31) 15/197,327   (32) 29.06.2016   (33) US
(72) Միքայել Կորուկյան (US) 
(73) Միքայել Կորուկյան (US) 
(54) Համաշխարհային ցանցային կապի 
համակարգ
(57) Օգտատիրոջ երկրի սպասարկման 
գոտուց դուրս գտնվելու դեպքում անլար 
սարքը սովորաբար սպառում է ռոումինգի 
թանկ արժեցող տվյալներ կամ հեռախոսային 
ծառայություններ։

Գլոբալ SIM քարտը կարող է ներկառուցված 
լինել սարքում՝ միացվելով սարքի երկրորդ 
SIM բնիկին կամ կարող է ավելացվել սարքին՝ 
բնիկերից որևէ մեկի միջոցով։ Օտարերկրյա 
պետությունում գտնվելու դեպքում գլոբալ SIM 
քարտը թույլ է տալիս օգտագիրոջը գրանցվել 
տեղական ծառայություն մատուցողի մոտ՝ 
սակագնային պլանի ձեռքբերման համար։ 
Անլար սարքի վրա ծրագիրը չի կարող 
վերահսկել տեղական սակագնային պլանների 
ընտրությունն ու ձեռքբերումը, ինչպես նաև 
SIM տվյալներին միանալը՝ ճանապարհորդելիս 
տեղական SIM քարտի օգտագործումն 
ապահովելու համար։ 

Գլոբալ SIM քարտը կարող է պահել մի 
քանի գրանցված սակագնային պլաններ և 
անհրաժեշտ տվյալներ՝ օգտատիրոջ երկրի 
սպասարկման գոտուց դուրս գտնվելու 
դեպքում անլար սարքը որպես տեղական սարք 
օգտագործելիս։
(74) Արարատ Գալոյան

____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

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

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

21
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2019.01 (11) 561  (13) U
B65D 1/00

(21) AM20190074U (22) 27.06.2019
(72) Արման Պողոսյան (AM) 
(73) Արման Պողոսյան, 3115, Շիրակի մարզ, ք. 
Գյումրի, Շչերբինա 8, բն. 25 (AM) 
(54) Ալյումինե տարա ըմպելիքի համար
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է սննդի 
արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ գազա-
վորված և չգազավորված ըմպելիքների պահ-
պանման համար նախատեսված ալյումինե 
տարաներին:

Տարան ունի գլանաձև իրան, որի ստորին 
հիմքը գոգավոր է, իսկ վերին հիմքը՝ երկակի 
փականով հերմետիկ ամրացված կափարիչ է, 
որի վրա դուրգամված է ականջիկով բացիչ: 
Ստորին հիմքը 0,5-3,0 սմ բարձրությամբ խուց 
է՝ սեղմված օդով, որի վերին մակերևույթին 
կատարված է երկու անցք, որոնք փակված 
են ալյումինե կպչուն թաղանթներով, 
թաղանթներին ամրացված են ալյումինե 
սննդային նրբաթելեր, որոնք հաջորդաբար 
ամրակցված են կափարիչի ճկվող հատվածին 
և իրանին: Կափարիչի ներսի հատվածում՝ 
բացիչի կողքը կատարված է ուղղորդիչ, որի 
միջով մինչև ամրակցվելն անցկացված են 
նրբաթելերը: 

Ընդլայնվում է տարաների տեսականին, 5 
նկ.:

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

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

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 02-02 (11) 507  (13) S
      32-00
(21) 20190022  (22) 25.06.2019
(72) Հասմիկ Սողոմոնյան (AM) 
(73) Հասմիկ Սողոմոնյան (AM) 
(74) Ա. Նազարյան
(54) Հյուսված նախշազարդեր (գործվածքներ) 
(7 տարբերակ)
(55) 
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____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20181545  (111) 29555
(220) 05.10.2018 (151) 30.09.2019
   (181) 05.10.2028
(730) «Էմ Բի Ջի գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Մոսկովյան 28, 171 տարածք, AM 
(442) 16.10.2018
(540) 

(511) 
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-

նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. ժամանակավոր բնակա-
տեղերի վարձակալում. պանսիոնների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. տեղերի ամրագրում 
պանսիոններում. հանգստի ճամբարների, 
վրանների վարձույթ. խոհանոցային սարքերի 
վարձույթ. ժամանակավոր բնակեցման 
համար ընդունարանների ծառայություններ 
(ժամանման և մեկնման կառավարում):
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20181669  (111) 29556
(220) 25.10.2018 (151) 30.09.2019
   (181) 25.10.2028
(730) «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գյուղ Շահումյան, Ե.Կարապետյան 66, AM 
(442) 01.11.2018
(540) 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ բացա-

ռությամբ գարեջրի, մասնավորապես՝ հայ-
կական կոնյակ (բրենդի), բրենդի, օղի գինի։

____________________

(210) 20181975  (111) 29557
(220) 10.12.2018 (151) 30.09.2019
   (181) 10.12.2028
(730) «Մաեստռո լաունջ» ՍՊԸ, 0001, Երևան, 
Աբովյան 18, Մոսկվա Կինոթատրոնի շենք, 1-ին 
հարկ, AM 
(442) 16.01.2019
(540) 

(526) «LOUNGE» և «CAFE» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20182116  (111) 29558
(220) 26.12.2018 (151) 30.09.2019
   (181) 26.12.2028
(730) ՌԴԿ էլեքթրոնիքս ՖԶՔՕ, AE 
(442) 01.03.2019
(540) 

(511) 
դաս 7. 3D-տպիչներ. ապարատներ 

ացե տիլենի մաքրման համար. կպչուն 
ժապավեններ մատուցող սարքեր (մեքենաներ). 
գյուղատնտեսական մեքենաներ. օդային 
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գոլորշիարարներ. էլեկտրամեխանիկական 
սարքեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
էմուլսացման կենցաղային էլեկտրական 
խառնիչներ. օդամուղ մեքենաներ. էլեկտրական 
մեքենաներ և սարքեր մաքրելու համար. 
խոհանոցային էլեկտրական պրոցեսորներ. 
էլեկտրական դանակներ. մսաղացներ 
(մեքենաներ). խառնիչներ (մեքենաներ). 
փաթեթավորման մեքենաներ. սղոցներ 
(մեքենաներ). փոշեկուլներ.

դաս 11. օդաջեռուցիչներ. օդային 
չորուցիչներ. վառարաններ hացաբուլկեղենի 
համար. էլեկտրաջեռուցմամբ ծածկոցներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. ջրաջեռուցիչներ, բացա-
ռությամբ մեքենայի մասերի. շոկոլադային 
էլեկտրական շատրվաններ. էլեկտրական 
սրճեփներ. խոհանոցային սալօջախներ. 
գոլոշիարարներ. կենցաղային էլեկտրական 
օդափոխիչներ. սառցարանային ապարատներ. 
գազի կաթսաներ. չորուցիչներ մազերի համար. 
ծծակով շշերի էլեկտրական տաքացիչներ. 
էլեկտրական թեյամաններ. լուսատուներ. 
միկրոալիքային վառարաններ (սնունդ 
պատրաստելու համար). միկրոալիքային 
վառարաններ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. ջրատաքացուցիչներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20190101  (111) 29559
(220) 23.01.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 23.01.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գայանե Խոջայան 
Մերուժանի, Երևան, Անդրանիկի 120, բն. 33, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

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

դաս 41. սեմինարների կազմակերպում և 
անցկացում.

դաս 42. ինտերիերի դիզայն. ձևավորում.
դաս 45. հարսանեկան միջոցառումների 

պլանավորում և կազմակերպում:
____________________

(210) 20190116  (111) 29560
(220) 24.01.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 24.01.2029
(730) «Դայմոնդ սթայլ» ՍՊԸ, Երևան, Բուզանդի 
25, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

(526) «CAFE» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը ներկայացվում 
է շագանակագույն (C-53%, M-73%, Y-73%, 
K-72%), կանաչ (C-77%, M-55%, Y-77%, K-79%), 
կաթնագույն (C-5%, M-18%, Y-30%, K-0%), 
սպիտակ (C-0%, M-0%, Y-0%, K-0%) և սև (C-75%, 
M-68%, Y-65%, K-90%) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:
____________________
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(210) 20190170  (111) 29561
(220) 01.02.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 01.02.2029
(730) «Լեկխիմ» մասնավոր բաժնետիրական 
ընկերություն, UA 
(442) 18.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ). 

ակոնիտին. ալկալոիդներ բժշկական նպա-
տակների համար. ալգինատներ դեղա գոր-
ծական նպատակների համար. ալգիցիդ ներ. 
ալդեհիդներ դեղագործական նպատակ ների 
համար. ոսկու ամալգամներ (սնդկազոդք) 
ատամների համար. ատամնաբուժական 
ամալգամներ (սնդկազոդք). ամինաթթուներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ամինաթթուներ բժշկական նպատակների 
համար. ցավազրկողներ. անզգայացնող 
միջոցներ. հակաբիոտիկներ. հականեխիչներ. 
լրացված ճամփորդական դեղատուփեր. 
առաջին օգնության լրացված դեղատուփեր. 
ալյումինի ացետատ դեղագործական 
նպատակների համար. ացետատներ դեղա-
գործական նպատակների համար. 
մանրէասպաններ. բալզամներ (բալասան ներ) 
բժշկական նպատակների համար. 
վիրակապային կալանդներ (բանդաժներ). 
ախտորոշիչ կենսաբանական մարկերներ 
բժշկական նպատակների համար. բիոցիդներ. 
բրոմ դեղագործական նպատակների համար. 
թուղթ մանանեխային սպեղանիների համար. 
կպչուն թուղթ ճանճերի դեմ. ռեակտիվ թուղթ 
բժշկական և անասնաբուժական նպատակ ների 
համար. հատուկ նյութերով տոգորված թուղթ 
ցեցերի դեմ. վազելին բժշկական նպատակների 
համար. պատվաստանյութեր. թթվածնային 
վաննաներ (լոգանքներ). հականեխիչ բամբակ. 
ապանեխված բամբակ. խոնավածուծ բամբակ. 
բամբակյա կտորներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. բամբակ բժշկական 
նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
ռադիոլոգիական ցայտունակ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
սնուցիչ նյութեր միկրոօրգանիզմների համար. 

ռադիոակտիվ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. ազոտաթթվական հիմ-
նային բիսմութ դեղագործական նպատակների 
համար. պատրինջի ջուր դեղագործական 
նպատակների համար. ծովի ջուր բուժիչ 
լոգանքների համար. հանքային ջրեր բժշկական 
նպատակների համար. ստորերկրյա տաք ջրեր. 
սննդային նրբաթելեր. կաղապարամոմեր 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
գազեր բժշկական նպատակների համար. 
գվայակոլ դեղագործական նպատակների 
համար. հեմատոգեն. հեմոգլոբին. հիդրաս տին. 
հիդրաստինին. գլիցերին բժշկական նպա-
տակների համար. գլիցերաֆոսֆատներ. 
խաղողաշաքար (գլյուկոզա) բժշկական 
նպատակների համար. բոգ (օձադեղ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
հորմոններ բժշկական նպատակների համար. 
մանանեխ դեղագործական նպատակների 
համար. մանանեխի սպեղանի. ցեխեր 
լոգանքների համար. բուժիչ ցեխեր. դեղնախեժ 
բժշկական նպատակների համար. գուրյուն-
բալզամ (բալասան) բժշկական նպատակների 
համար. օդը թարմացնող հոտազերծիչներ. 
հոտազերծիչներ, բացառությամբ մարդկանց և 
կենդանիների համար նախատեսվածների. 
հոտազերծիչներ հագուստի կամ մանածա-
գործվածքային արտադրանքի համար. 
դիաստազ (խմորիչ) բժշկական նպատակների 
համար. դիգիտալին. սննդային հանքային 
հավելումներ. սննդային հավելումներ. 
սպիտակուցային սննդային հավելումներ. 
սննդային հավելումներ կենդանիների համար. 
խմորիչի սննդային հավելումներ. սննդային 
հավելումներ ալգինատից. սննդային հավե-
լումներ խաղողաշաքարից (գլյուկոզայից). 
սննդային հավելումներ կազեինից. սննդային 
հավելումներ լեցիթինից. սննդային հավելում-
ներ կտավատի սերմի յուղից. սննդային 
հավելումներ ակնամոմից. սննդային 
հավելումներ պրոտեինից. սննդային 
հավելումներ պրոտեինից կենդանիների 
համար. սննդային հավելումներ մայր մեղվի 
կաթից. սննդային հավելումներ բույսերի 
ծաղկափոշուց. սննդային հավելումներ ցորենի 
ծիլերից. սննդային հավելումներ կտավատի 
սերմերից. սննդային հավելումներ ֆերմենտ-
ներից. խմորիչներ դեղագործական 
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նպատակների համար. դոնդողանյութ 
(ժելատին) բժշկական նպատակների համար. 
ձկան յուղ. իզոտոպներ բժշկական 
նպատակների համար. միջատասպան միջոց-
ներ. յոդ դեղագործական նպատակ ների 
համար. յոդիդներ դեղագործական նպա-
տակների համար. ալկալիական մետաղների 
յոդիդներ դեղագործական նպատակների 
համար. յոդաֆորմ. կալոմել (ֆունգիցիդ). թթու 
գինեքար դեղագործական նպատակների 
համար. գինեքար դեղագործական նպա-
տակների համար. քափուր բժշկական 
նպատակների համար. դեղապատիճներ. 
պատիճներ դեղագործական նպատակների 
համար. արյուն կանգնեցնող մատիտներ. 
գորտնուկներ բուժող մատիտներ. կաուստիկ 
մատիտներ. գլխացավի դեմ մատիտներ. 
կարբոնիլ (հակամակաբուծային միջոց). 
կաուստիկներ դեղագործական նպատակների 
համար. կաշու (ակացիայի, արմավենու 
էքստրակտ) դեղագործական նպատակների 
համար. քվասիա (տոնուսը բարձրացնող միջոց) 
բժշկական նպատակների համար. քվեբրախո 
(դաբաղային էքստրակտ) բժշկական 
նպատակների համար. թթվածին բժշկական 
նպատակների համար. գխտորաթթու 
դեղագործական նպատակների համար. 
թթուներ դեղագործական նպատակների 
համար. սոսինձ ատամի պրոթեզների համար. 
վիրաբուժական սոսինձ. կպչուն ժապավեններ 
բժշկական նպատակների համար. ցողունային 
բջիջներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. ցողունային բջիջներ բուժական 
նպատակների համար. կոկաին. կոլոդիում 
դեղագործական նպատակների համար. 
հակակոշտուկային օղակներ ոտքերի համար. 
դեղերով տոգորված կոնֆետներ. արջընկույզի 
կեղև (տոնուսը բարձրացնող միջոց) բժշկական 
նպատակների համար. ծառերի կեղևներ 
դեղագործական նպատակների համար. մայրու 
կեղև, որն օգտագործվում է որպես ռեպելենտ՝ 
վանիչ նյութ. կենդուրանգի կեղև բժշկական 
նպատակների համար. կրոտոնի կեղև. 
մանգրենու կեղև դեղագործական նպատակների 
համար. միրոբալանի կեղև դեղագործական 
նպատակների համար. քինաքինայի (խինինի) 
կեղև բժշկական նպատակների համար. 
բուժական անասնակեր կենդանիների համար. 

բուժիչ արմատներ. խավարծիլի արմատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ծվատուք բժշկական նպատակների համար. 
օսլա դիետիկ կամ դեղագործական 
նպատակների համար. կրեոզոտ (փայտի 
տոգորանյութ) դեղագործական նպատակների 
համար. արյուն բժշկական նպատակների 
համար. մշակաբույսեր կենսաբանական 
հյուսվածքներից անասնաբուժական նպա-
տակների համար. մշակաբույսեր կենսա-
բանական հյուսվածքներից բժշկական 
նպատակների համար. միկրոօրգանիզմների 
մանրէախմբեր բժշկական կամ անասնա-
բուժական նպատակների համար. կուրարե 
(ուժեղ թույն). լաքեր ատամների համար. 
մատուտակ դեղագործական նպատակ ների 
համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
սառնաշաքարներ բժշկական նպատակների 
համար. կպչուն սպեղանիներ. դեղեր 
փորկապության դեմ. լեցիթին բժշկական 
նպատակների համար. լոսյոններ անասնա-
բուժական նպատակների համար. շների համար 
լոսյոններ ընդգրկված 5-րդ դասում. լոսյոններ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քսանյութեր ինտիմ նպատակների համար. 
լյուպուլին դեղագործական նպատակների 
համար. մագնեզիադ դեղագործական 
նպատակների համար. քսուքներ. քսուքներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քսուքներ արևայրուքի դեմ. սնդիկային 
քսուքներ. ցրտահարությունից պաշտպանող 
քսուքներ դեղագործական նպատակների 
համար. թանզիֆ վիրակապերի համար. բուժիչ 
յուղեր. մանանեխի յուղ դեղագործական 
նպատակների համար. քափուրի յուղ բժշկա-
կան նպատակների համար. գերչակի յուղ 
բժշկա կան նպատակների համար. բևեկնայուղ 
դեղագործական նպատակների համար. 
սամիթի յուղ բժշկական նպատակների համար. 
մածիկներ (մաստիկա) ատամների համար. 
ատամնաբուժական հղկանյութեր. նյութեր 
ատամների ծեփապատճենների համար. 
նյութեր ատամնալցման համար. բժշկական 
վիրակապման նյութեր. վիրաբուժական վիրա-
կապման նյութեր. դեղամիջոցներ. դեղա-
միջոցներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. դեղամիջոցներ շիճուկաբուժության 
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համար. դեղամիջոցներ մարդու համար. 
ատամնաբուժական դեղամիջոցներ. մենթոլ. 
միքստուրաներ. մոլեսկին (բամբակե գործվածք) 
բժշկական նպատակների համար. նշի կաթ 
դեղագործական նպատակների համար. մայր 
մեղվի կաթ դեղագործական նպատակ ների 
համար. կաթնային ֆերմենտներ դեղա-
գործական նպատակների համար. իռլանդական 
մամուռ բժշկական նպատակների համար. 
ալյուր դեղագործական նպատակների համար. 
ալյուր կտավատի սերմից դեղագործական 
նպատակների համար. ձկան ալյուր 
դեղագործական նպատակների համար. կպչուն 
ճանճորսներ. դաղձ (անանուխ) դեղագործա-
կան նպատակների համար. դիետիկ 
ըմպելիքներ բժշկական նպատակների համար. 
ածիկակաթից ըմպելիքներ բժշկական նպա-
տակների համար. թմրադեղեր. դեղաթուրմեր. 
յոդի թուրմ. էվկալիպտի (նիվենու) թուրմ 
դեղագործական նպատակների համար. թուր-
մեր բժշկական նպատակների համար. ափիոն. 
օպոդելդոկ. եփուկներ դեղագործական 
նպատակների համար. հակամակաբուծային 
վզակապեր կենդանիների համար. բամբակյա 
փայտիկներ բժշկական օգտագործման հա մար. 
բամբակյա տամպոններ բժշկական նպա-
տակների համար. մատուտակի ձողիկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ծծմբային ձողիկներ (ախտահանիչ միջոցներ). 
պաստեղներ դեղագործական նպատակ ների 
համար. պեկտիններ դեղագործական նպա-
տակների համար. պեպսիններ (ֆերմենտ ներ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
պեպտոններ դեղագործական նպատակների 
համար. ջրածնի պերօքսիդ բժշկական 
նպատակների համար. մանկական սնունդ. 
բժշկական տզրուկներ. արյան պլազմա. 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող աչքի 
վիրակապեր. վիրակապեր տաք կոմպրեսների 
համար. վիրակապեր կոմպրեսների համար. 
ուսի վիրաբուժական վիրակապեր. 
խանձարուրներ (մանկական տակաշորեր). 
խանձարուրներ ընտանի կենդանիների համար. 
կոշտուկային բարձիկներ. բարձիկներ կրծքով 
կերակրելիս օգտագործելու համար. բժշկական 
շրթնաքսուքներ. փոշի ճանճասպեղանուց. 
պիրետրումի փոշի. գոտիներ կանացի հիգիե-
նիկ միջադիրների համար. հակադիուրե տիկ 

պատրաստուկներ. մանրէական պատրաս-
տուկներ բժշկական և անասնաբուժական 
նպատակների համար. մանրէաբանա կան 
պատրաստուկներ բժշկական և անասնա-
բուժական նպատակների համար. 
բալասանային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. սպիտակուցային 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. բիսմութի պատրաստուկ ներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
վիտամինային պատրաստուկներ. ախտ-
որոշման պատրաստուկներ անասնաբուժա կան 
նպատակների համար. ախտորոշման պատ-
րաստուկներ բժշկական նպատակների համար. 
բուժիչ պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
պատրաստուկներ թութքը բուժելու համար. 
պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկները բուժելու 
համար. պատրաստուկներ կորյակային հիվան-
դությունները բուժելու համար. պատրաստուկ-
ներ ատամների դուրս գալը հեշտացնելու 
համար. պատրաստուկներ այրվածքները 
մշակելու համար. բժշկական պատրաստուկներ 
ծխեցման համար. պատրաստուկներ օրգանա-
բուժության համար. պատրաստուկներ օդը 
մաքրելու համար. պատրաստուկներ աչքերը 
լվանալու համար, բժշկական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ բրոնխները 
լայնացնելու համար. պատրաստուկներ 
սեռական ակտիվությունը պակասեցնելու 
համար. պատրաստուկներ մանրէազերծ ման 
համար. պատրաստուկներ հողը մանրէա-
զերծելու համար. պատրաստուկներ կոշտուկ-
ները հեռացնելու համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար. 
պատրաստուկներ վնասատու կենդանիներին 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ տնային 
սնկերը ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկների ոչնչացման 
համար. պատրաստուկներ ցամաքային 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. պատ-
րաս տուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
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մաշկի խնամքի համար. պատրաստուկներ 
հպաոսպնյակների մաքրման համար. կրային 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար. լոգանքների պատրաս-
տուկներ բժշկական նպատակների համար. 
բժշկական պատրաստուկներ մազերն 
աճեցնելու համար. ափիոնային պատրաս-
տուկներ. հակասպորային պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ հալվե վերայից դեղա-
գործական նպատակների համար. 
միկրոտարրերով պատրաստուկներ մարդկանց 
և կենդանիների համար. սուլֆամիդային 
պատրաստուկներ (դեղորայքային պատրաս-
տուկներ). դեղագործական պատրաստուկներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ արև-
այրուքի դեմ. ֆերմենտային (խմորիչ) 
պատրաստուկներ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. ֆերմենտային (խմորիչ) 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. քիմիա-դեղագործական պատրաս-
տուկներ. քիմիական պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
քիմիական պատրաստուկներ հղիության 
ախտորոշման համար. քիմիական պատրաս-
տուկներ բժշկական նպատակների համար. 
քիմիական պատրաստուկներ մրիկով 
վարակված հատիկաբույսերը մշակելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ վարակված 
խաղողը մշակելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ միլդյուի դեմ մշակման 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար. ցրտահարման ժամանակ 
օգտագործվող պատրաստուկներ. ցեցից 
պաշտպանող պատրաստուկներ. աչքի 
թրջոցներ. կապարային թրջոցներ. քիմիական 
հաղորդիչներ էլեկտրակարդիոգրաֆիական 
էլեկտրոդների համար. սպիտակուցային 
սննդա մթերք բժշկական նպատակների համար. 
դիետիկ սննդամթերք բժշկական նպատակ-
ների համար. հացահատիկային բույսերի 
մշակման երկրորդական արգասիքներ 
բժշկական նպատակների համար. հիգիենիկ 
սրբիչներ, միջադիրներ. խանձարուրներ 
անմիզապահությամբ տառապողների համար. 
կանացի հիգիենիկ միջադիրներ. ամենօրյա 
միջադիրներ (հիգիենիկ). ակնամոմ 

դեղագործական նպատակների համար. 
մարգարտե դիմափոշի բժշկական նպա-
տակների համար. ռադիում բժշկական 
նպատակների համար. քլորալի ջրային լուծույթ 
դեղագործական նպատակների համար. 
լուծիչներ կպչուն սպեղանիները հեռացնելու 
համար. հեշտոցային լուծույթներ բժշկական 
նպատակների համար. լուծույթներ 
հպաոսպնյակների համար. քիմիական 
ռեակտիվներ բժշկական կամ անասնա-
բուժական նպատակների համար. ռետին 
բժշկական նպատակների համար. ռետին 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
ծամոն բժշկական նպատակների համար. 
ռեպելենտներ միջատների դեմ. ծխեցման 
համար ռեպելենտներ միջատների դեմ. 
ռեպելենտներ շների համար. դեղամիջոցներով 
տոգորված անձեռոցիկներ. սարսապարիլ 
բժշկական նպատակների համար. շաքար 
բժշկական նպատակների համար. 
հակաասթմատիկ թեյերի փունջ. մոմեր 
ծխահարման համար. բժշկական մոմեր. 
դեղամոմեր. կտավատի սերմ դեղագործական 
նպատակների համար. ծխախոտ չպարունակող 
սիգարետներ բժշկական նպատակների 
համար. օշարակներ դեղագործական նպա-
տակների համար. բևեկնայուղ դեղագործական 
նպատակների համար. կթելու ժամանակ 
օգտագործվող քսուք. քսուքներ անասնա-
բուժական նպատակների համար. քսուքներ 
բժշկական նպատակների համար. կաթնային 
չոր խառնուրդներ մանկական սննդի համար. 
քնաբերներ. խմելու սոդա դեղագործական 
նպատակների համար. լոգանքի աղեր 
բժշկական նպատակների համար. աղեր 
հանքային ջրերով լոգանքի համար. աղեր 
բժշկական նպատակների համար. կալիումի 
աղեր բժշկական նպատակների համար. 
նատրիումի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. հոտոտելի աղեր. հանքային ջրերի 
կազմի մեջ մտնող աղեր. ածիկ դեղագործական 
նպատակների համար. սերմնահեղուկ 
արհեստական բեղմնավորման համար. սպիրտ 
դեղագործական նպատակների համար. 
բժշկական սպիրտ. ազնիվ մետաղների 
համահալվածքներ ատամնաբուժական նպա-
տակների համար. հասկաժանգ դեղագործա-
կան նպատակների համար. սառեցնող 
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հեղուկացիրներ բժշկական նպատակների 
համար. օժանդակ միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար. կապակցող միջոցներ 
բժշկական նպատակների համար. որդաթափ 
միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ. 
ախտահանիչներ. ախտահանիչ միջոցներ 
հիգիենիկ նպատակների համար. ախտահանիչ 
միջոցներ քիմիական զուգարանների համար. 
հեշտոցային լվացման միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար. բժշկական 
նպատակներով օգտագործվող միջոցներ 
ախորժակը ճնշելու համար. բժշկական 
միջոցներ նիհարելու համար. միջոցներ 
մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
բժշկական միջոցներ ատամի խոռոչի խնամքի 
համար. ջերմն իջեցնող միջոցներ. արյունը 
մաքրող միջոցներ. լվացող միջոցներ 
կենդանիների համար (միջատասպաններ). 
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. լվացող միջոցներ անասունների համար 
(միջատասպաններ). լվացող միջոցներ շների 
համար (միջատասպաններ). թարախաքաշ 
միջոցներ. միջոցներ գլխացավի դեմ. լուծողա-
կաններ (մաքրող միջոցներ). միջոցներ քրտնելու 
դեմ. միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ. 
քիմիական հակաբեղմնավորիչ միջոցներ. 
միջոցներ մակաբույծների դեմ. ցավամոքիչ 
միջոցներ. լուծողական միջոցներ. տոնուսը 
բարձրացնող միջոցներ (դեղային պատրաս-
տուկներ). մարսողությանը նպաստող դեղա-
գործական միջոցներ. նյարդերը ամրապնդող 
միջոցներ. սնուցիչ միջավայրեր մանրէների 
կուլտուրաների համար. ստերոիդներ. 
ստրիխնին. շիճուկներ. արևայրուքի հաբեր. 
հաբեր ախորժակը զսպելու համար. հաբեր 
նիհարելու համար. հաբեր հազի դեմ. յույուբա. 
հաբեր-հակաօքսիդանտներ. հիգիենիկ տամ-
պոններ կանանց համար. վիրախծուծներ, 
տամպոններ վերքերը բուժելու համար. թիմոլ 
դեղագործական նպատակների համար. ծխելու 
խոտեր բժշկական նպատակների համար. 
դեղաբույսեր. տրանկվիլիզատորներ. վիրա-
բուժական հյուսվածքապատվաստներ կենդանի 
հյուսվածքներից. հիգիենիկ կիսավարտիք ներ 
անմիզապահությամբ տառապողների համար. 

կանացի հիգիենիկ կիսավարտիքներ. 
երեխաների կիսավարտիք-տակաշորեր. 
փայտածուխ դեղագործական նպատակների 
համար. սամիթ բժշկական նպատակների 
համար. ճենապակի ատամի պրոթեզների 
համար. ֆենոլներ դեղագործական նպա-
տակների համար. ֆերմենտներ անասնա-
բուժական նպատակների համար. ֆերմենտներ 
բժշկական նպատակների համար. ֆերմենտներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) դեղագործական 
նպատակների համար. ֆոսֆատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ֆունգիցիդներ. քինին բժշկական նպատակների 
համար. քինոլին բժշկական նպատակների 
համար. հաց շաքարախտով հիվանդների 
համար. քլորաֆորմ. ծծմբածաղիկ դեղա-
գործական նպատակների համար. ցեմենտ 
կենդանիների սմբակների համար. 
ոսկրացեմենտ վիրաբուժական և ոսկրա-
բուժական նպատակների համար. ատամի 
ցեմենտներ. բուժիչ թեյեր. խոտային թեյեր 
բժշկական նպատակների համար. էվկալիպտ 
(նիվենի) դեղագործական նպատակների 
համար. ծխախոտի լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ) (միջատասպաններ). գայլուկի 
լուծա մզուքներ (էքստրակտներ) դեղագործական 
նպատակների համար. էլիքսիրներ 
(դեղագործական պատրաստուկներ). պարզ 
եթերներ դեղագործական նպատակների 
համար. բարդ եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. բարդ ցելյուլոզային 
(թաղանթանյութային) եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. պարզ ցելյուլոզային 
(թաղանթանյութային) եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. առնետի թույներ. 
թույներ. մանրէական թույներ. յալապա 
(լուծողականներ). բուժիչ օճառներ. բուժական 
մերսման մոմեր. ասաիի փուշու հիմքի վրա 
սննդային հավելումներ. վիտամինային հավե-
լումներով սպեղանալաթեր. սննդային 
հավելումներ կոսմետիկական ազդեցությամբ. 
նիկոտինային ծամոն (խեժ) ծխելուց 
հրաժարվելու համար. նիկոտինային 
սպեղանալաթ ծխելուց հրաժարվելու համար:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________
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(210) 20190308 (111) 29562
(220) 21.02.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 21.02.2029
(730) «Դիջիթեյն» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 26, AM 
(442) 18.03.2019
(540) 

(511) 
դաս 9. էլեկտրական կոճեր. մասնիկների 

ուժեղարարներ. հագուստին ամրացվող լույս 
անդրադարձնող սկավառակներ, տրանս-
պորտային վթարները կանխելու համար. 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանության 
անհատական միջոցներ. դժբախտ պատա-
հարներից, ճառագայթումից և կրակից 
պաշտպանող հագուստ. էլեկտրական 
կուտակիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. կուտակիչների բանկաներ. 
էլեկտրական կուտակիչների պատյաններ. 
կուտակչային մարտկոցների խտաչափներ. 
ջրաչափներ. կուտակիչի թիթեղներ. տագնապի 
ազդասարքեր. ձայնային ազդանշանային 
սարքեր. ձայնահաղորդիչներ. ձայնագրման 
սկավառակներ. խոսափողեր. ճառագայթա-
չափներ. գումարման սարքեր. գազախտա-
չափներ. լուսախոշորացուցիչներ. 
երկաթ ու ղային ուղեփոխ սլաքների հեռա-
կառավարման, էլեկտրադինամիկական 
ապարատուրա. մագնիսներ. էլեկտրա-
մագնիսների կոճեր. օդի բաղադրության 
անալիզի ապարատներ. վթարային 
ազդասարքեր. սպիրտաչափներ. շարժա-
քանոններ. սննդամթերքի և կերերի անալիզի 
սարքեր. էլեկտրական հեռավառոցքային 
ապարատներ. վառոցքի համակարգերի 
մարտկոցներ. բարձրաչափներ. դժբախտ 
պատահարներից պաշտպանող ասբեստե 
գործվածքից ձեռնոցներ. կրակից պաշտպանող 
հագուստ ասբեստե գործվածքներից. 
ամպերաչափներ. ձայնի ուժեղարարներ, 
էլեկտրոնային ուժեղարար լամպեր. 
հողմաչափներ. տրամաչափիչ օղեր. կրակ-
մարիչներ. անոդներ. անոդային մարտկոցներ. 
ալեհավաքներ. հակաշլացման լուսապաշտպան 
ապակիներ. սաղավարտների հովարներ. 
խանգարումապաշտպան սարքեր (էլեկտրա-

կանություն). տրանսֆորմատորներ (էլեկտրա-
կանություն). բացվածքաչափներ (օպտիկա  կան). 
դրամները հաշվելու և տեսակա վո րելու 
մեքենաներ. բաշխիչ տուփեր (էլեկտրա-
կանություն). տեղագրական գործիքներ. չափիչ 
ժապավեններ. օբյեկտիվներ աստղա-
լուսանկարչության համար. ջերմաէլեկտրո-
նային լամպեր. ուսուցման տեսալսողական 
միջոցներ. կանխավճարով աշխատող 
երաժշտական ավտոմատներ. կանխավճարով 
աշխատող ավտոմատների մեխանիզմներ. 
ժետոնով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. տրամաչափիչներ. համեմա-
տիչներ. հրդեհի ազդանշանիչներ. ավտո-
մեքենային անվադողերում ցածր ճնշման 
ավտոմատ ցուցիչներ. հատուկ պաշտպանիչ 
կոմբինեզոններ օդաչուների համար. վթարային 
էլեկտրական զանգեր. ձողիկներ ստորգետնյա 
ջրերի աղբյուրների տեղադրությունը որոշելու 
համար. փրկարարական լաստեր. կշեռքներ. 
օդերևութաբանական զոնդ-գնդեր. մագ-
նիսական ժապավենների մագնիսաթափման 
սարքեր. մագնիսական ժապավենների վրա 
գրանցման սարքեր. մագնիսական ժապա-
վեններ. ճնշաչափներ. կշռման սարքավորանք. 
հարթակավոր կշեռքներ. հրդեհաշիջման 
ժամանակ օգտագործվող հարվածող 
հարմարանքներ. լիցքավորող սարքեր 
էլեկտրական կուտակիչների համար. 
բետատրոններ. տոմսերի վաճառքի ավտո-
մատներ. բարձրախոսների պատյաններ. 
մակրոոսպնյակներ. հավելադիր ոսպնյակներ. 
ծայրային կցորդիչներ (էլեկտրականություն). 
ճնշման ցուցիչ-խցաններ փականների համար. 
գալվանաչափներ. զանգերի կոճակներ. 
ճյուղավորման տուփեր (էլեկտրականություն). 
նվագարկիչների տոնարմներ. սպիրտային 
հարթաչափներ. գրասենյակային սարքա-
վորանք ծակոտաքարտերի օգտագործմամբ. 
էլեկտրական մալուխների պարուտակներ. 
շրջանակներ դիապոզիտիվների (թափանցա-
պատկերների) համար. հաշվիչ սկավառակ ներ. 
լոգարիթմական շրջանաձև քանոններ. 
լոգարիթմական քանոններ. հաշվասարքեր. 
բացովի տրամաչափիչներ. ձևանմուշներ 
(չափիչ գործիքներ). լուսապատճենման 
ապարատներ. կինոնկարահանման խցիկներ. 
մազական խողովակներ. ձայնագրությունների 
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կրիչներ. պաշտպանիչ սաղավարտներ. շնչա-
դիմակներ, բացառությամբ արհեստական 
շնչառության համար նախատեսվածների. 
եռակցողի դիմապանակներ. ակնոցների 
շղթաներ. ջերմակարգավորման սարքեր. 
լուսանկարչական լաբորատորիաներ. ստուգիչ-
չափիչ սարքեր շոգեկաթսաների համար. 
չորացուցիչներ (լուսանկարչություն). կինո-
ֆիլմերի (կինոժապավենների) մոնտաժման 
հարմարանքներ. տպասխեմաներ. լուսա-
ազդանշային (առկայծումային) ապարատներ. 
ազդանշանային զանգեր. մանրադիտակների 
առարկայական ապակիների պատյաններ. 
էլեկտրական կոլեկտորներ. արտադրա կան 
գործընթացների հեռակառավարման 
էլեկտրական տեղակայանքներ. փակ անջա-
տիչներ (էլեկտրականություն). կոմուտատորներ. 
ծովային կողմնացույցներ. օկուլյարներ 
(ակնապակիներ). ջուլհակային խոշորա-
ցույցներ. քայլաչափներ. հաշվիչներ. մետրո-
նոմներ. էլեկտրական կոնդենսատոր ներ. 
էլեկտրահաղորդիչներ. էլեկտրական մայր-
ուղիներ. էլեկտրական շղթայի գործարկիչներ. 
գծային միացիչներ (էլեկտրականություն). 
միացման տուփեր (էլեկտրականություն). 
կոմուտացման վահաններ. էլեկտրական 
հպակներ. նամականիշներով վճարումների 
վերահսկողության ապարատներ. էլեկտրա կան 
կարգավորող սարքեր. հսկողության էլեկտրա-
կան սարքավորումներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
տրանսպորտային միջոցների արագությունը 
վերահսկող սարքեր. էլեկտրական կերպա-
փոխիչներ. լուսապատճենման սարքեր 
(լուսանկարչական, էլեկտրաստատիկ, ջեր-
մային). ակնոցների նրբաքուղեր. թորանոթներ. 
թորանոթները պահող հարմարանքներ. 
ուղղիչոսպնյակներ (օպտիկա). օբյեկտիվներ 
(ոսպնյակներ) (օպտիկա). տիեզերագրական 
գործիքներ. կոստյումներ ջրասուզակության 
համար. կոմուտացման էլեկտրական 
ապարատներ. էլեկտրական փոխարկիչներ. 
սահմանափակիչներ (էլեկտրականություն). 
խցակի էլեկտրական երկժանիներ. հոսանքի 
ուղղիչներ. ռեդուկտորներ (էլեկտրական). 
դերձակների մետրեր. հալքանոթներ (լաբորա-
տոր). կաշիների հաստությունը չափող սարքեր. 
ցիկլոտրոններ. կեղծ դրամների դետեկտորներ. 

փականակներն իջեցնող մեխանիզմներ 
(լուսանկարչություն). խտաչափներ. մուլտի-
պլիկացիոն ֆիլմեր. լաբորատոր տակ դիրներ. 
մետաղադետեկտորներ արդյունաբերական 
կամ ռազմական նպատակների համար. 
սոնարներ. դետեկտորներ. լուսանկարչական 
փականներ. մեմբրաններ (ակուստիկա). 
դիապոզիտիվների կենտրոնադրման սարքեր. 
լուսանկարչական ապարատներ. դիա-
պոզիտիվներ (լուսանկարչություն). դիա-
սկոպներ. հեռավորություն չափող սարքեր. 
դիկտոֆոններ. դիֆրակցիոն ապարատներ 
(մանրազննություն). բարձրախոսներ. էլեկտրա-
կան ապահովիչներ. նվագարկիչներ. 
մանրադիտակներ. հեռաձայնագրման սարքեր. 
հեռաչափներ (սարքեր). բաշխիչ վահաններ 
(էլեկտրականություն). բաշխիչ կառա-
վարակետեր (էլեկտրականություն). չափա-
կարկիններ. չափիչներ. չափիչ սարքեր. 
դինամոմետրեր (ուժաչափներ). ջրի 
մակարդակի ցուցիչներ. հրշեջային 
փրկասանդուղքներ. բռնկումային լամպեր 
(լուսանկարչություն). հեռախոսափողեր. 
ֆլուորեսցենտող (լուսածոր) էկրաններ. 
պրոյեկցիոն էկրաններ. աշխատողների դեմքը 
պաշտպանող վահաններ. էկրաններ 
(լուսանկարչություն). լուսանկարչության մեջ 
օգտագործվող չորացման հարմարանքներ. 
հոսանքի կորստի էլեկտրական ցուցիչներ. 
էլեկտրական չափիչ սարքեր. էլեկտրական 
մալուխներ. էլեկտրահաղորդագծեր. կառա-
վարման վահաններ (էլեկտրականություն). 
գալվանական տարրեր. էլեկտրական գծերի 
միացքներ. էլեկտրական միացքներ. 
էլեկտրական ռելեներ. էլեկտրոլիտային 
վաննաներ. էլեկտրոնային ազդանշանների 
հաղորդիչներ. ռադիոհաղորդիչներ (հեռա-
կապ). ակուստիկ սկավառակները մաքրելու 
հարմարանքներ. ձայնագրման ժապավեններ. 
տրանսպորտային միջոցների անցած 
տարածության (կմ, մղոն) հաշվիչներ. կոճեր 
(լուսանկարչության). մեխանիկական ցուցա-
նակներ. էպիդիասկոպներ. փորձանոթներ. 
հավասարակշռման սարքեր. թերմոստատներ 
(ջերմապահպանիչներ). էրգաչափներ. նյութերը 
փորձարկելու  մեքենաներ և սարքեր. ցուցիչ -
ներ. բենզինի  մակարդակի ցուցիչներ. 
կայծմարիչներ. լուսանկարչական ապա-
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րատների և լուսանկարչական պարագաների 
հատուկ պատյաններ. ապարատուրա 
անալիզների համար, բացառությամբ բժշկա-
կանի. բեկումաչափներ. լուսակայացույցներ 
(լուսավորվածության չափիչներ). հաշիվները 
դուրս գրելու սարքեր. խմորման ապարատներ 
(լաբորատոր սարքեր). երկաթուղային 
տրանսպորտում անվտանգություն ապահովող 
սարքեր. էլեկտրահաղորդալարեր. մագնի-
սական լարեր. ուղղալարի ծանրոցներ. 
ուղղալարեր. ցանցեր դժբախտ դեպքերից 
պաշտպանելու համար. փրկարարական 
ցանցեր. բրեզենտ փրկարարական 
աշխատանքների համար. ժապավեններ 
կտրելու սարքեր. շնչադիմակների զտիչներ. 
լուսանկարչությունում օգտագործվող զտիչներ. 
լիցքավորող սարքեր կուտակիչների  համար. 
բարձր հաճախական ապարատուրա. 
հաճախաչափներ. հալուն ապահովիչներ. 
ռադիոսարքեր. գալենիտային բյուրեղներ 
(դետեկտորներ). գալվանական տարրերի 
մարտկոցներ. դժբախտ պատահարներից 
պաշտպանող ձեռնոցներ. ջրասուզակների 
ձեռնոցներ. ռենտգենյան ճառագայթումից 
պաշտպանող ձեռնոցներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. գազաանալիզարարներ. 
գազաչափներ (չափիչ գործիքներ). 
երկրաբաշխական սարքեր և գործիքներ. 
նշաձողեր (գեոդեզիական գործիքներ). 
մակարդակաչափ ցցանիշներ. լուսանկարները 
չորացնող սարքեր. լուսանկարչական 
փայլարկիչներ. քանոններ (չափիչ գործիքներ). 
աստիճանավորված ապակե անոթներ. 
ռաստրեր (պատկերացանցեր) լուսա-
տպվածքների համար. էլեկտրական 
կուտակիչների թիթեղների ցանցեր. կրակից 
պաշտպանող հագուստ. ընդունիչներ (ձայնա- և 
տեսա-). արևագրիչներ. հոլոգրամներ. 
խոնավաչափներ. էլեկտրական լարերի 
նույնականացման ջղեր. էլեկտրական լարերի 
նույնականացման պարուտակներ. փրկա-
րարական սարքավորումներ. հրշեջ 
ծայրապանակներ. հրշեջ ավտոմեքենաներ. 
հրշեջ պոմպեր. թեքաչափներ. սակահաշվիչ-
ներ. քանակի ցուցիչներ. վակուումաչափներ. 
արագաչափներ. ինդուկտիվության կոճերի 
միջաձողեր (էլեկտրականություն). խարիսխներ 
(էլեկտրականություն). տեղեկատվության 

մշակման սարքեր. հայելիներ զննման 
աշխատանքների համար. խոսակցական 
ապարատներ. լուսանկարչական թիթեղների 
տուփեր. կերպափոխիչներ (էլեկտրա-
կանություն). իոնարարներ, բացառությամբ օդը 
մշակելու համար օգտագործվողների. դռան 
օպտիկական դիտանցքեր (խոշորացուցիչ 
ոսպնյակներ). հարմարանքներ զգեստների 
ներքևի մասը շտկելու համար. հատուկ կահույք 
լաբորատորիաների համար. կաթնախտա-
չափներ. կաթնաչափներ. լամպեր լուսա-
նկարչական լաբորատորիաների համար. 
օպտիկական համակարգով լապտերներ. 
«մոգական» լապտերներ. ազդանշանային 
լապտերեր. լազերներ, բացառությամբ բժշկա-
կան նպատակներով օգտագործվողների. 
օպտիկական ոսպնյակներ. գրասենյակային 
կշեռքներ նամակների համար. լագեր (չափիչ 
գործիքներ). խորաչափների գծեր. խոշորա-
ցույցներ (օպտիկա). լույս արձակող 
ցուցանակներ. նեոնային խողովակներ 
ցուցանակների համար. ակնոցներ (օպտիկա). 
օպտիկական   օկուլյարներով (ակնապակի-
ներով) գործիքներ. օպտիկական մակար դակա-
չափներ. ակնոցների ապակիներ. օպտիկա կան 
իրեր. ճնշաչափներ (մանոմետրեր). շրջա-
դիտակներ. պաշտպանիչ դիմակներ. մաթեմա-
տիկական գործիքներ. կանխավճարով 
աշխատող մեխանիզմներ հեռուստացույցների 
համար. մեգաֆոններ. համակարգիչների 
հիշողության բլոկներ. ատաղձագործների 
քանոններ (մետրեր). սնդիկային հարթա-
չափներ. արագություն չափող սարքեր 
(լուսանկարչություն). ճշգրիտ չափման սարքեր. 
չափիչ գործիքներ. օդերևութաբանական 
սարքեր. քանոններ, մետրեր (չափիչ 
գործիքներ). օպտիկական սարքերի և 
գործիքների մանրաչափական պտուտակներ. 
միկրոֆոններ. մանրահատիչներ. ժամանակի 
ավտոմատ ռելեներ. անդրադարձիչներ 
(օպտիկա). շնչառական ապարատներ 
ստորջրյա լողի համար. ծովային սարքեր և 
գործիքներ. ծովային ազդանշանային սարքեր. 
նավագնացական սարքեր և գործիքներ. 
ակնոցների շրջանակներ. էլեկտրական 
մարտկոցներ. էլեկտրական կուտակիչներ. 
հարթաչափներ (հորիզոնական դիրքիորոշման 
սարքեր). մակարդակաչափական գործիքներ. 
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քթակնոցների (պենսնե) շրջանակներ. 
պրիզմաներ (օպտիկա). դիտասարքեր. 
օկտանտներ (անկյունաչափներ). օմաչափներ. 
ալիքաչափներ. օպտիկական սարքեր և 
գործիքներ. օպտիկական ապակիներ. համա-
կարգիչներ. համակարգչային գրառված ծրա-
գրեր. օսցիլոգրաֆներ (տատանագրիչներ). 
թթվածնի վերալցման (տարաթողման) սարքեր. 
օզոնարարներ. միկրոմետրեր (մանրաչափներ). 
լուսատու կամ մեխանիկական ազդանշանային 
պանելներ. շանթարգելներ. ավտոմեքենաների 
կայանման վճարովի ժամանակի հաշվիչներ. 
աստղագիտական սարքեր և գործիքներ. մաշկի 
հաստությունը չափող սարքեր. թթվաչափներ. 
կշռման սարքեր և գործիքներ. աղային 
լուծույթների խտության որոշման խտաչափներ. 
լվացման ռեզերվուարներ (լուսանկարչություն). 
լուսանկարչական ապարատների կանգնակներ. 
լուսանկարչական ապարատների դիտան ներ. 
լուսաչափներ. լուսահեռագրական ապա-
րատներ. ֆիզիկական սարքեր և գործիքներ. 
տրանսպորտային միջոցների ավտոմատ 
կառավարման սարքեր. քթակնոցներ (պենսնե). 
լաբորատորային կաթոցիկներ. պլանշետներ 
(երկրաբաշխական գործիքներ). մակերեսա-
չափներ. ստորջրյա լողի ժամանակ 
օգտագործվող ականջի ներդրակներ. զանգեր 
(տագնապի ազդասարքեր). կշռաքարեր. 
բևեռաչափներ. ռադիոհեռախոսային 
կայաններ. ռադիոհեռագրական կայաններ. 
ճնշման չափիչներ. ճնշման ցուցիչներ. 
պրոյեկցիոն ապարատներ. կոռոզիայից 
պաշտպանող կաթոդային սարքեր. 
ատամնապաշտպանիչներ. հրաչափներ. 
ռադարներ. ռադիոհաղորդիչներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. ռենտգենյան 
ապարատներ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. անկյունաչափներ (չափիչ 
գործիքներ). ռենտգենյան ճառագայթման 
արտադրման (գեներացման) ապարատներ և 
տեղակայանքներ, բացառությամբ բժշկության 
մեջ օգտագործվողների. ռենտգենյան 
խողովակներ, բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների. ռենտգենյան ճառա-
գայթներից պաշտպանող սարքեր, 
բացառությամբ  բժշկության մեջ օգտա-
գործվողների. հեռախոսային ապարատներ. 
բեկումային աստղադիտակներ. ռենտգենյան 

ապարատներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
սպեկտրադիտակներ. էլեկտրական դիմա-
դրություններ. ջերմաչափներ, բացառությամբ 
բժշկական ջերմաչափների. շնչադիմակներ օդի 
զտման համար. շնչառական ապարատներ, 
բացառությամբ արհեստական շնչառության 
ապարատների. ռեոստատներ. բեզմեններ 
(կշեռքներ). լուսային կամ մեխանիկական 
ազդասարքեր. շաքարաչափներ. զոնդեր 
գիտական հետազոտությունների համար. 
արբանյակներ գիտական հետազոտություն-
ների համար. մեմբրաններ գիտական 
ապարատուրայի համար. ուսուցանող սարքեր. 
ինդուկտիվության կոճեր (փաթույթներ). 
սեղմակներ (էլեկտրականություն). էլեկտրական 
փականներ. սեքստանտներ. ազդանշանային 
սուլիչներ. կանխող եռանկյուններ անսարք 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ազդանշանների հեռակառավարման էլեկտրա-
դինամիկական ապարատուրա. տրանս-
պորտային միջոցների կառավարման կամ 
ստուգման նմանակիչներ. շչակներ. ձայնի 
հաղորդման ապարատներ. ձայնագրիչ 
ապարատուրա. ձայնի վերարտադրման 
սարքեր. խորազննման սարքեր և մեքենաներ. 
զոնդերի ծանրոցներ. խորաչափների 
ծանրոցներ. սոնոմետրեր. սպեկտրագրիչներ. 
գնդոլորտաչափներ. տարածադիտակներ. 
տարածա դիտական ապարատներ. նվա-
գարկիչների ասեղներ. սուլֆիտաչափներ. 
հեռատիպներ. պտուտաչափներ (դարձա-
չափներ). պարուրակային տրամաչափիչներ. 
հեռագրասարքեր (ապարատներ). հեռուստա-
ցույցներ. հեռագրալարեր. հեռակառավարման 
ապարատուրա. ռադիոկայմեր. հեռուստա-
հուշարարներ. հեռախոսային հաղորդիչներ. 
հեռագործ ընդհատիչներ. հեռադիտակ ներ. 
աստղադիտակներ. ջերմաստիճանային 
ցուցիչներ. ժամանակը գրանցող սարքեր. 
թեոդոլիտներ (անկյունաչափ գործիքներ). 
թերմոստատներ փոխադրամիջոցների համար. 
տոտալիզատորներ. պտուտաթվերի հաշվիչ-
ներ. նվագարկիչների պտուտաթվերի 
կարգավորիչներ. հաղորդիչներ (հեռակապ). 
ճշգրիտ կշեռքներ. խազքաշներ (ռեյսմուսներ). 
վակուումային կաթոդային լամպեր (ռադիո). 
միզաչափներ. փոփոխաչափներ. նոնիուսներ. 
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վերնիերներ. մագնիսական ժապավեններ 
տեսագրման համար. մածուցիկաչափներ. 
էլեկտրական սարքեր գողությունները կան խելու 
համար. լարման կարգավորիչներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ընտրաձայները հաշվելու մեքենաներ. 
վոլտաչափներ. հարմարանքներ նվա-
գարկիչների ասեղները փոխարինելու համար. 
լաբորատոր թորիչ ապարատներ. հալուն 
մետաղալար. հակակաթոդներ. սուլիչներ 
շներին հրահանգներ հաղորդելու համար. 
օպտիկական նշանոցներ հրազենի համար. 
պահպանական ազդանշանայի նսարքեր. 
անկյունաչափական գործիքներ. լուսատու 
ազդալողաններ. էլեկտրական կոճերի 
հիմնակմախքներ. լուսակայված ժապավեններ. 
լույս արձակող կամ մեխանիկական 
ճանապարհային նշաններ. փրկարար 
ազդալողաններ. զումմերներ. բուսոլներ 
(կողմնացույց-անկյունաչափներ). կողմնա-
ցույցներ. հակամառախուղային ազդասարքեր, 
բացառությամբ պայթուցիկների. դրա-
մարկղային ապարատներ. ռենտգենյան 
ապարատների էկրաններ արդյունաբերական 
նպատակների համար. նույնականացման 
մագնիսական քարտեր. փակող շերտով 
լուսատարրեր (ֆոտոէլեմենտներ). օպտիկական 
խտաչափներ. մագնիսական սկավառակներ. 
դիսկետներ. ընթերցող գլխիկների մաքրման 
ժապավեններ. տեսագրման սարքեր. 
համակարգիչների ստեղնաշարեր. ինտեգրալ 
սխեմաներ. կիսահաղորդիչներ. չիպեր 
(ինտեգրա լսխեմաներ). կաթոդներ. փրկարար 
բաճկոնակներ. փրկագոտիներ. քիմիական 
սարքեր և գործիքներ. լուսակայված 
կինոժապավեններ. նյութեր էլեկտրա-
հաղորդման գծերի համար (լարեր, մալուխներ). 
հպաոսպնյակներ. հպաոսպնյակների պատ-
յաններ. մանրէական կուլտուրաների ինկու-
բատորներ. արևային մարտկոցներ. 
մեկուսացված պղնձալար գազապարպիչ 
էլեկտրական խողովակներ, բացառությամբ 
լուսավորության  համար օգտագործվողների. 
դիաֆրագմաներ (լուսանկարչություն). թորիչ 
ապարատներ գիտական նպատակների 
համար. բաժանավորիչ սարքեր. դռան 
էլեկտրական զանգեր. ակնոցների պատյաններ. 
լաբորատորիայի վառարաններ. օպտիկական 

մանրաթելեր (լույս հաղորդող շիկացման թելեր). 
հեռախոսալարեր. լուսակայված ռենտգենյան 
ժապավեններ. լուսանկարչության մեջ 
օգտագործվող ուլտրամանուշակագույն. ճառա-
գայթների զտիչներ. բարձրախոսների 
խոսափողեր. լուսանկարչական ապարատների 
կալաններ. գծիկավոր կոդերն ընթերցող 
սարքեր. գնդականթափանց բաճկոնակներ. 
ցուցիչ ազդալողաններ. մեկուսատախտակներ 
ինտեգրալ սխեմաների համար. լաբորա տոր 
քրոմատագրիչներ. ժամանակագրիչներ 
(ժամա նակի գրանցման սարքեր). խտաս-
կավառակներ (ձայնա-, տեսա-). խտասկա-
վառակներ (չվերագրանցելի). համակարգչային 
գործառնական ծրագրեր. համակարգիչների 
կից սարքեր. համակարգչային գրառված 
ծրագրային ապահովում. լուսահավաք 
ոսպնյակներ. ակուստիկական կապի սարքեր. 
կոմուտացման սարքեր (տեղեկատվության 
մշակման սարքավորանք). ճնշամեղմման 
խցիկներ. կորակառուցիչներ. ստորջրյա 
սուզման դիմապանակներ. էլեկտրոնային 
մատիտներ (ցուցասարքերի տարրեր). 
մագնիսական ծածկագրով քարտեր. 
ֆաքսիմիլային ապարատներ.  հրշեջ նավեր. 
ինտերֆեյսներ համակարգիչների համար. 
սկավառակակիրներ սկավառակների ավտո-
մատ հերթափոխությամբ համակարգիչների 
համար. ծնկակալներ բանվորների համար. 
լուսավորության էլեկտրական կարգավորիչներ. 
մագնիսական տեղեկակիրներ. մագնիսական 
կոդավորիչներ. մագնիսական ժապավենի 
բլոկներ համակարգիչների համար. միկրո-
պրոցեսորներ. մոդեմներ. մոնիտորներ 
(համակարգչային սարքավորանք). մոնիտորներ 
(համակարգչային ծրագրեր). «մկնիկ» տեսակի 
մանիպուլյատորներ (կից սարքավորումներ). 
նշաններն ընթերցելու օպտիկական սարքեր. 
օպտիկական տեղեկակիրներ. օպտիկական 
սկավառակներ. համակարգչային տպիչներ. 
պրոցեսորներ (տեղեկատվության մշակման 
կենտրոնական բլոկներ). ընթերցող սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքեր). 
անվտանգության գոտիներ, բացառությամբ 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների և 
սպորտային սարքավորանքի համար 
նախատեսվածների. պատկերամուտներ 
(սարքավորանք տեղեկատվության մշակման 
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համար). ծխի դետեկտորներ. տրանզիստորներ 
(էլեկտրոնիկա). ռենտգենագրեր, բացա-
ռությամբ բժշկական նպատակների համար 
նախատեսվածների. մալուխների միացման 
կցորդիչներ. համրիչներ. էլեկտրոնային 
ծոցատետրեր. հեռախոսային ինքնա պա-
տասխանիչներ. տեսախցիկներ. պարկուճային 
նվագարկիչներ. խտասկավառակների նվա-
գարկիչներ. ախտորոշման սարքեր, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար նախատեսվածների. սկավառակա-
կիրներ համակարգիչների համար. 
հաղորդաձողեր լույսի կետային աղբյուրների 
մոնտաժման համար. գրպանի էլեկտրոնային 
թարգմանիչներ. ապրանքների էլեկտրոնային 
բեռնապիտակներ. հակահրդեհային պաշտ-
պանիչ ծածկոցներ. բռնկալամպեր (լուսա նկար-
չություն). սմարթ-քարտեր (միկրո  սխեմա ներով 
քարտեր). չափագդալներ. դյուրակիր 
համակարգիչներ. հայտարա րությունների 
էլեկտրոնային տախտակներ. գրպանի 
հաշվասարքեր. դժբախտ պատահարներից, 
ճառագայթումից և կրակից պաշտպանող 
կոշկեղեն. հակահրդեհային ջրցաներ. 
գործարկման մետաղաճոպաններ շարժիչների 
համար. արևապաշտպան ակնոցներ. 
հաշվառման (հաշվեցուցակային) ժամացույց-
ներ (ժամանակ գրանցելու սարքեր). 
տեսաժապավեններ. տեսախաղերի քարթրիջ-
ներ. տեսաէկրաններ. տեսահեռախոսներ. 
սպորտային ակնոցներ. քթասեղմիչներ 
լողորդների և սուզորդների համար. 
պաշտպանական սաղավարտներ սպորտ-
սմենների համար. էլեկտրոնային ներբեռնվող 
հրապարակումներ. համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում). 
նավագնացական սարքեր տրանսպորտային 
միջոցների համար (նավակողային համա-
կարգիչներ). դեկորատիվ մագնիսներ. անլար 
հեռախոսներ. մկնիկների գորգեր. դյուրակիր 
տարածաընդունիչներ. դաստակների հենա-
րաններ համակարգիչներ հետ աշխատանքի 
համար. համառանցք մալուխներ. 
օպտիկաթելքային մալուխներ. պաշտպանիչ 
կափարիչներ խցակի վարդակների համար. 
խորջրյա զոնդեր. էլեկտրաֆիկացված 
ցանկապատեր. խաղային գրառված ծրագրեր 

համակարգչների համար. ականջակալներ. 
լուսավորման համակարգերի բալաստային 
դիմադրություններ. փեյջերներ. արբանյակային 
նավագնացական սարքեր. սոլենոիդային 
կափույրներ (էլեկտրամագնիսական 
փոխարկիչներ). գերլարումից պաշտպանող 
կարգավորիչներ. դյուրակիր ռացիաներ. կոներ 
քամու ուղղությունը ցույց տալու համար. 
լուսային էմիսիայի էլեկտրոնային ցուցիչներ. 
մանեկեններ օգնություն ցուցաբերելու մեջ 
վարժվելու համար (վարժասարքեր). բեմի 
լուսավորման կարգավորիչներ. թայմերներ 
(ավազի ժամացույցներ) ձու եփելու համար. 
ԴՆԹ-չիպեր. DVD –նվագարկիչներ. բանկո-
մատներ. լուսացույցներ (ազդանշանային 
սարքավորումներ). անլար հավաքակազմեր 
հեռախոսների համար. ասբեստե առաջակալներ 
հրշեջների համար. սաղավարտներ 
ձիավարության համար. լաբորատորիայի 
հատուկ հագուստ. անհատականացման 
մագնիսական ապարանջաններ. տրանս-
պոնդերներ (հաղորդիչներ-պատասխանիչ ներ). 
ներբեռնվող հնչյունային ֆայլեր շարժական 
հեռախոսների զանգերի համար. ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. ներբեռնվող պատ-
կերների ֆայլեր. մանեկեններ վթարային 
փորձարկումների համար. լաբորատոր 
ցենտրիֆուգներ. տպատախտակներ. ՀՀԴ 
(USB) ֆլեշ- կրիչներ. դիրքորոշման 
համաշխարհային համակարգի ապարատներ 
(GPS). դյուրակիր մեդիանվագարկիչներ. 
նրբաքուղեր բջջային հեռախոսների համար. 
լուսարձակող դիոդներ (ԼԱԴ). տրիոդներ. 
բարձրացնող տրանսֆորմատորներ. անձնա-
կան դյուրակիր համակարգիչներ. հրդեհաշեջ 
փողրակներ. պայուսակներ դյուրակիր 
համակարգիչների համար. ծածկոցներ 
դյուրակիր համակարգիչների համար. թվային 
ֆոտոշրջանակներ. Պետրիի բաժակներ. 
Պիտոյի խողովակներ. ստրոբոսկոպներ. 
ճանապարհային ազդանշանային կոներ. 
ջերմաստիճանի կպչուն ցուցասարքեր ոչ 
բժշկական նպատակների համար. հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար (ներբեռնելի). էլեկտրոնային գրքեր. 
սմարթֆոններ. դատարկ տոներային քարթրիջ-
ներ տպիչների և լուսապատճենահանող 
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ապարատների համար. ռադիո-տեսադայակ. 
լսա-տեսա սարքեր երեխաներին հետևելու 
համար. տեսախցիկներ երեխային հետևելու 
համար. տեսադայակ. օբյեկտիվների լուսա-
պաշտպանիչ բլենդներ. պլանշետային 
համակարգիչներ. կոդավորված բանալի-
քարտեր. 3D ակնոցներ. հիշողության քարտեր 
տեսախաղերի սարքերի համար. զրահա-
բաճկոններ. արագացումաչափներ. էլեկ-
տրական ձայնահաններ (ադապտերներ). 
փրկարար պարկուճներ բնական աղետների 
համար. համակարգչային սարքավորումներ. 
արևային մարտկոցներ էլեկտրաէներգիայի 
արտադրության համար. շարժական 
հեռախոսներ. բջջային հեռախոսներ. 
հեռադիտական նշանոցներ հրանոթների 
համար. թվային ստորագրություն. մարմնի վրա 
կրվող սարքեր ֆիզիկական ակտիվությանը 
հետևելու համար. լիցքավորող սարքեր 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
էլեկտրոնային ապարանջաններ (չափիչ 
գործիքներ). սմարթֆոնների ծածկոցներ. 
սմարթֆոնների պատյաններ. մոնոպոդներ 
(ձեռքի ամրակալաններ). կալորիաչափներ. 
ծախսաչափներ. լույս անդրադարձնող փրկա-
րարական բաճկոններ. էլեկտրական վզնոցներ 
կենդանիներ վարժեցնելու համար. կառա-
վարման լծակներ համակարգիչների համար, 
բացառությամբ, տեսախաղերի համար 
նախատեսվածների. սմարթ-ակնոցներ. սմարթ-
ժամացույցներ. հակահրդեհային ապարատներ. 
համակարգչային էկրանների պաշտպանիչ 
թաղանթներ. սպորտային սարքեր ատամները 
պաշտպանելու համար (կապպա). սպորտային 
սաղավարտներ. ասեղներ գեոդեզիական 
կողմնացույցների համար. անվտանգության 
սարքեր (կոդավորման սարքեր). ինֆրակարմիր 
դետեկտոր. պատյաններ անձնական թվային 
օգնական սարքերի համար [PDA]. կշեռքներ 
մանկիկների համար. էլեկտրոնային մուտքի 
հսկման համակարգեր դռների փակման 
համար. ջերմադիտման տեսախցիկներ. 
մարմնի զանգվածի վերլուծիչներով կշեռքներ. 
պլանշետ-համակարգիչների պատյաններ. սև 
արկղեր (տվյալների գրանցիչներ). թվային 
օդերևութաբանական կայաններ. էլեկտրական 
տրանսպորտային միջոցների համար 
լիցքավորման կայաններ. ինտերակտիվ 

թաչսքրին տերմինալներ. սմարթ-մատանիներ. 
էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումներ 
երաժշտական գործիքների համար. ձայնային 
ինտերֆեյսներ. էքվալայզերներ (ձայնային 
ապարատներ). ցածր հաճախականության 
բարձրախոսներ. լոգարանի կշեռքներ. ջերմա-
խոնավաչափներ. կենսաչիպեր. սմարթֆոնների 
համար հարմարեցված պաշտպանիչ 
ժապավեններ. վիրտուալ իրականության 
գլխադիր սաղավարտներ. ինտերակտիվ 
էլեկտրոնային գրատախտակներ. արհես-
տական բանականությամբ մարդանման 
ռոբոտներ. ձայնային խառնիչներ. էլեկտրոնային 
սիգարետների մարտկոցներ. էլեկտրոնային 
բանալի-բրելոկներ հեռակառավարման համար. 
էլեկտրոնային նոտաներ (բեռնելի). գծագրա-
կան T – աձև քանոններ չափման համար. 
անկյունաքանոններ չափման համար. 
քառակուսի քանոններ չափման համար. 
էլեկտրոնային թվային ցուցասարքեր. 
լաբորատոր ռոբոտներ. ուսուցողական 
ռոբոտներ. անվտանգության ապահովման 
ռոբոտներ. անձնական թվային օգնականներ 
(ԱԹՕ). համակարգչային ծրագրային 
ապահովման հարթակներ, գրառված կամ 
բեռնվող. արբանյակային որոնիչներ. մատանու 
չափիչներ. մատի չափիչներ. բարակ հաճախորդ 
համակարգիչներ. հետևի տեսախցիկներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. գրպանի 
էլեկտրոնային բառարաններ. մարզասարքեր 
վերակենդանացման հմտությունների 
ուսուցման համար. էլեկտրական մետաղալարեր 
ավտոմեքենաների համար. ակվալանգի 
խողովակներ. սպորտային սուլիչներ. 
համակարգչային էկրանները պաշտպանող 
ծրագրային ապահովում, գրառված կամ 
բեռնվող. ինքնանկարահանման (սելֆիի) 
օբյեկտիվներ. բեռնվող գրաֆիկական տարրեր 
բջջային հեռախոսների համար. հեռա-
հաղորդակցային ապարատներ ոսկերչական 
զարդերի տեսքով. վրան կրովի համակարգիչ-
ներ. վրան կրովի մոնիտորների ցուցասարքեր. 
մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի 
(ՄՌՏ) ապարատներ, ոչ բժշկական 
նպատակների համար. փրկարարական 
լազերային ազդանշանային լույսեր. դատարկ 
թանաքային քարթրիջներ տպիչների և 
լուսապատճենահանող ապարատների համար. 
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վահ-վահ ոտնակներ. հասակաչափներ. 
վարսահարդարների համար մանեկեն-գլուխներ 
(ուսումնական սարքեր). սարքեր վիրտուալ 
ստեղնաշարերի նախագծման համար. 
գոյատևման վերմակներ ծածկոցներ. 
փրկանավակներ. նանոմասնիկների չափերի 
վերլուծիչներ. բարձիկներ ականջակալների 
համար. վիրտուալ իրականության ձեռնոցներ. 
գնդաձև մկնիկներ (համակարգիչներին կից 
սարքեր). բջջային հեռախոսների համար 
բեռնվող զգայապատկերներ. հեռա ներ-
կայության ռոբոտներ. օդակարգավոր ման 
թվային թերմոստատներ. պիեզոէլեկտրական 
տվիչներ. օրգանական լուսարձակող դիոդներ 
(ՕԼԱԴ). քվանտային կետային լուսարձակող 
դիոդներ (ՔԼԱԴ) քվանտային կետերով. 
աստիճանավորված կաթոցիչներ, բացա-
ռությամբ բժշկական կամ կենցաղային 
նպատակներով օգտագործվողների. խցակի 
էլեկտրական վարդակներ. խաղային բեռնվող 
ծրագրեր համակարգիչների համար. 
փրկարարական, ոչ պայթուցիկ և ոչ 
հրատեխնիկական ազդանշաններ. դյուրակիր 
համակարգիչների տակդիրներ. գլխարկներ՝ 
որպես պաշտպանիչ սաղավարտներ 
պաշտպանիչ սաղավարտ հանդիսացող 
գլխարկներ.

դաս 16. պողպատե տառամարմիններ. 
պողպատե գրչածայրեր. կպչուն ժապավենի 
բաշխիչ հարմարանքներ (գրասենյակային). 
հասցեներով դրոշմակնիքներ. հասցեատպիչ 
մեքենաներ. թուղթ. ազդագրեր, պլակատներ. 
ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե 
վահանակներ. գրասենյակային մակնշման 
մեքենաներ. գրասենյակային ամրակներ. 
սեղմիչներ գրիչների համար. հարմարանքներ 
ճարմանդներով ամրացնելու համար 
(գրասենյակային պիտույքներ). ալբոմներ. 
նկարներ. էստամպներ (փորագրանկարներ). 
սիգարների օղակներ (սիգարների ժապա-
վեններ). մատիտներ սրելու էլեկտրական կամ 
ոչ էլեկտրական մեքենաներ. հենակալներ 
գրքերի համար. հենաձողիկներ նկարիչների 
համար. ջրաներկեր. ճարտարապետական 
մանրակերտներ. արագակարներ, թղթա-
պանակներ (գրասենյակային). պնակիտներ 
գրելու համար. գրիֆելներ. նրբաթիթեղ. ծեփելու 
համար կավ. հաշվողական աղյուսակներ. 

փորագրանկարներ. արվեստի վիմագրական 
ստեղծագործություններ. նկարներ շրջանակված 
կամ չշրջանակված. մատիտներ. լրագրեր. 
պարբերական մամուլ. ատլասներ (քարտե-
զագրքեր). պոկովի թերթերով բլոկնոտներ. 
կպչուն ժապավեններ (գրասենյակային 
պիտույքներ). տակդիրներ գարեջրի գավաթ-
ների համար. տոմսեր. կենսաբանական 
կտրվածքներ մանրադիտակով ուսումնասիրելու 
համար (ուսուցողական նյութեր). տպարանային 
կլիշեներ, բլոկնոտներ (նոթատետրեր) 
նկարչության, գծագրության համար. 
բլոկնոտներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
ներկանյութով ժապավենների կոճեր. 
ապարանջաններ գրենական պիտույքները 
պահելու համար. բրոշյուրներ. ասեղնա-
գործության  նմուշներ (սխեմաներ). գրա-
սենյակային կոճգամներ. խոնավարարներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). նկարիչների 
վրձիններ. բյուվարներ (սեղանի թղթա-
պանակներ). դրոշմակներ (կնիքներ). զմուռսի 
կնիքներ. թանաքի բարձիկներ. զմուռս. 
գրասենյակային հարմարանքներ կնքելու 
համար. գրասենյակային նյութեր կնքելու 
համար. տետրեր. սկուտեղներ դրամի 
տեսակավորման և հաշվարկի համար. կալկա 
(մոմաթուղթ). թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալկա 
(մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա. 
մատնակալներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
տպատառեր. պատճենահան թուղթ 
(գրասենյակային). թուղթ գրանցող սարքերի 
համար. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). 
քառանկյուն գծագրական քանոններ. քարտեր. 
ուսուցողական նյութեր (բացառությամբ 
սարքերի). կատալոգային քարտեր 
(գրասենյակային պիտույքներ). թերթերով 
թղթեր (գրասենյակային պիտույքներ). 
ստվարաթուղթ. ստվարաթղթե տուփեր 
բոլորագլխարկների համար. ծակոտված 
քարտեր ժակքարդյան մանածագործական 
հաստոցների համար. ստվարաթղթե 
դիտափողակներ. կատալոգներ. սեղմիչներ 
կատալոգային քարտերի համար. երգարաններ. 
տպագրական շարվածքի սեղաններ. 
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար. 
նկարակալներ. տպարանային թվային 
տառամարմիններ. տուշ. գունավիմագրիչներ. 
մոմ մոդելավորման համար, բացառությամբ 
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ատամնաբուժության մեջ օգտագործվողի. 
քարտարաններ (գրասենյակային պիտույքներ). 
ծակատիչներ (գրասենյակային). զուգարանի 
թուղթ. գրքեր. գծագրական կարկիններ. 
տպարանային տառամարմիններ (թվային և 
տառային). շարվածքային դազգահներ. արկղիկ 
պանակներ նամակագրության համար. թղթե 
տոպրակներ. հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). թանաք ուղղումներ կատարելու 
համար (հելիոգրաֆիա). մատիտների համար 
գրիֆելներ. հյուսվածքաբանական կտրվածքներ 
(դիտողական պիտույքներ). գծագրական 
կորաքանոններ. կազմեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). գրելու կավիճ. կավիճ 
վիմագրության համար. կավիճ դերձակների 
համար. կավիճի բռնիչներ. մատիտների 
բռնիչներ. ավտոմատ մատիտներ. թղթե 
տարողություններ սերուցքի համար. 
գրասենյակային ճարմանդներ. գրամեքենա-
ների գլանիկներ. փոխադրանկարներ. գծա-
նկարչական տպագիր նյութեր. մարմարի 
նմանակմամբ կազմարարական կափարիչների 
հարդարման (ներկման) գործիքներ. 
գծագրական տախտակներ. գծագրական 
պիտույքներ. գծագրական գործիքներ. 
դիագրամներ (տրամագրեր). ծրարներ 
(գրասենյակային ապրանքներ). կրկնակիչներ. 
օֆորտներ. փաթեթավորման թուղթ. 
գրչածայրեր. գրամեքենաներ (էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական). գրչատուփեր. ոսկե 
գրչածայրեր. ջնջելու միջոցներ. գրենական 
պիտույքներ. խորհրդանշաններ (թղթե 
կնիքներ). սրբելու ջնջելու շաբլոններ. ռետիններ 
ջնջելու համար. թուղթ էլեկտրասրտագրիչների 
համար. ծակոտիչներ (գրասենյակային 
պիտույքներ). թանաք. ներկանյութով ժապա-
վեններ. թանաքամաններ. գրասենյակային 
հարմարանքներ ծրարները կնքելու համար. 
լուսանկարներ. գրչամաքրիչներ. կնիքներ 
(գրասենյակային պարագաներ). գործվածք 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
գծագրագործիքատուփեր. ռեգիստրներ 
(գրքեր). գրանցամատյաններ. արձանիկներ 
պապիեմաշեից, պատկերներ պապիեմաշեից. 
զտաթուղթ. զտող նյութեր (թղթից). բլանկներ 
(տպագրված). գրասենյակային պարագաներ, 
բացառությամբ կահույքի. ածխային մատիտներ. 
կորաքանոններ (գրասենյակային ապրանքներ). 

շարված քատախտակներ (պոլիգրաֆիա). 
գալվանաստերեոտիպեր. աշխարհագրական 
քարտեզներ. գլոբուսներ. ջրաներկ բացելու 
բաժակապնակներ նկարիչների համար. 
գրաֆիկական վերարտադրություններ. գրա-
ֆիկական (գծանկարչական) պատկերներ. 
գրասենյակային քերակներ (տեքստում 
ուղղումներ անելու պիտույքներ). փորագրման 
տախտակներ. հեկտոգրաֆներ. տպագիր 
կարգացուցակներ. խոնավարարներ մակե-
րևույթների համար (գրասենյակային 
պիտույքներ). փոստային բացիկներ. տպագիր 
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձելու 
հարմարանքներ. ոչ մանածագործական օֆսե-
թային պաստառ. տպագրական դյուրակիր 
շարվածքներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
տպագրական հրատարակություններ. դասա-
գրքեր (ձեռնարկ). փոստային թուղթ. 
ճնշածծաններ. չափանշման ասեղներ 
գծագրության համար. գծագրական 
գրչածայրեր. սեղանի թղթե սպիտակեղեն. 
վիմատիպ նկարներ. վիմագրական քարեր. 
բուկլետներ. փայլուն թուղթ. պապիեմաշե. 
անդորրագրերի գրքույկներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). կավիճ չափանշման համար. 
պլաստիկական զանգված ծեփելու համար. 
ծեփանյութեր. ծեփելու մածուկներ. թղթե 
թաշկինակներ. գործված պաստառ բազմացման 
ապարատներում ներկով պատելու համար. 
սեղանի թղթե սփռոցներ. գրատախտակներ. 
թղթերն ամրացնելու հարմարանքներ 
(ամրակներ). համարադրոշմիչներ. յուղա-
նկարատիպեր. կպչուն շերտեր կազմերը 
ամրացնելու համար (կազմարարական գործ). 
սոսնձաթղթիկներ կնքելու համար. 
ներկապնակներ նկարիչերի համար. 
պանտոգրաֆներ (գծագրական գործիքներ). 
թղթագրենական ապրանքներ. մագաղաթա-
թուղթ. պաստելներ (գունամատիտներ). 
ձևվածքներ կարի համար. տրաֆարետների 
պատյաններ. ներկարարական գլանիկներ. 
կտավներ նկարների համար. ներկատուփեր 
(դպրոցական պիտույքներ). պլաստմասսայե 
թաղանթներ փաթեթավորման համար. 
հարմարանքներ լուսանկարներ սոսնձելու 
համար. հենակալներ լուսանկարների համար. 
լուսափորագրանկարներ. գծագրեր (կապտա-
թուղթ). ծալամեքենաներ (գրասենյակային). 



ԳՅՈՒՏԵՐ

34

ՄԱՍ 1

34

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/1 

01 . 10 . 20 19

ինքնահոս գրիչներ. տրաֆարետներ նկարելու 
համար. շաբլոններ. դիմանկարներ. թղթե 
կաշպոներ (դեկորատիվ ծաղկամաններ). 
գլանատիպներ. քարտեր կամ թղթյա 
ժապավեններ հաշվիչ մեքենաների ծրագրերը 
գրանցելու համար. ծանուցատետրեր. թուղթ 
ռենտգենյան նկարների համար. գծագրական 
քանոններ. ռեգլետներ (տպագրական). 
կազմարարական նյութեր. գործված պաստառ 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
թելեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. գործված պաստառ փաստաթղթերը 
վերարտադրող մեքենաներում ներկով պա տելու 
համար. գրչածայրեր (գրասենյակային պարա-
գաներ). ամսագրեր (պարբերական). թղթե 
ժապավեններ, բացառությամբ գալանտե րեայի 
կամ մազերի զարդերի. գրամեքենաների 
ժապավեններ. թղթե կամ պլաստմաս սայե 
տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ) փաթեթա-
վորելու համար. բարձիկներ դրոշմակնիքների 
համար. դպրոցական պիտույքներ (գրաս-
ենյակային). էջանիշներ գրքերի համար. 
շնորհավորական բացիկներ. ստեատիտ 
(դերձակի կավիճ). գնդիկավոր գրիչների 
գնդիկներ. սեղանի թղթե տակդիրներ. տակդիր-
գորգիկներ աշխատասեղանի համար. 
գրամեքենաների ստեղններ. կնիքների, 
դրոշմակ ների կալիչներ. կնիքների, 
դրոշմակների տուփեր. փոստային նամա-
կանիշներ. տակդիրներ կնիքների, 
դրոշմակնիքների, դրոշմակների համար. 
տրանսպարանտներ (գրասենյակային 
ապրանք ներ). հարմարանքներ գլխազարդեր 
պատրաս  տելու համար. սոսնձանյութ (սոսինձ) 
գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. սոսնձող նյութեր 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-
տակների համար. կպչուն երիզներ 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-
տակների համար. կպչուն ժապավեններ 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-
տակների համար. հասցեներով թիթեղիկներ 
հասցեատպիչ մեքենաների համար. 
ալմանախներ. օրացույցներ. օսլայի շրեշ 
(սոսնձող նյութ) գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նկարելու 
վրձիններ. ինքնասոսնձվող ժապավեններ 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-

տակների համար. գրասենյակային ռետիններ. 
մանկական թղթե կրծկալներ. ստվարաթուղթ 
փայտանյութից (գրասենյակային պիտույքներ). 
թուղթ փայտա զանգվածից. թղթե կամ 
ստվարաթղթե տուփեր. դրոցներ գրիչների և 
մատիտների համար. թղթե կամ ստվարաթղթե 
փաթաթվածքներ շշերի համար. գրաֆինների 
թղթե տակդիրներ. ծանուցագրեր (գրասենյա-
կային). պղպջակավոր պլաստմասսայե թերթեր 
փաթեթավորման կամ կշռաբաշխման համար. 
թղթե դրոշներ. թղթի մանրատիչներ 
գրասենյակային նպատակների համար. 
վերականգնված թաղանթանյութից փափուկ 
թերթեր փաթեթավորման համար. 
գրասենյակային պահարանիկներ (գրա-
սենյակային). սոսինձներ գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. թուղթ 
կտրելու դանակներ (նամակ բացելու). թղթե 
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի 
համար. մատիտ սրելու հարմարանքներ 
(էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական). թղթե 
անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնելու համար. 
սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. թղթե 
անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու 
համար. գծագրական անկյունաքանոններ. 
ռեյսշինաներ (գծագրական T–աձև քանոններ). 
գրչակոթեր. գրենական պիտույքների 
հավաքակազմեր (գրասենյակային պիտույք-
ներ). թանաքային պարագաներներ. 
գրասարքեր. ձեռագրերի նմուշներ. շշերի 
փաթեթվածք թղթից կամ ստվարաթղթից. 
ցուցատախտակներ թղթից կամ ստվարա-
թղթից հայտարարությունների համար. թղթե 
սրբիչներ ձեռքերի համար. թղթե կոսմետիկ 
անձեռոցիկներ. թղթից կամ ստվարաթղթից 
պիտակներ. փորագրական ասեղներ 
օֆորտների համար. վիսկոզից թերթեր 
փաթեթավորման համար. բուսախեժ 
(սոսինձներ) գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. կպչուն պաստառ 
գրասենյակային նպատակների համար. ձկան 
սոսինձ. տոպրակներ միկրոալիքային 
վառարանում սնունդ պատրաստելու համար. 
թղթե զտիչներ սուրճի համար. ձգուն (էլաստիկ) 
պլաստիկ թաղանթներ դարսակման համար. 
թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. 
ինքնասոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային). 
կազմարարական մեքենաներ և հարմարանքներ 
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(գրասենյակային սարքավորանք). կոմիքս ների 
գրքույկներ. գրասենյակային թուղթ. 
վճարագրերի գրքույկների բռնիչներ. ձողիկներ 
տուշով գրելու համար. թանաքաքարեր 
(թանաքապահոց). երաժշտական բացիկներ. 
տեղեկագրեր. փաթեթավորման օսլայած 
նյութեր. մոմած թղթեր. անձնագրերի կազմեր. 
գրելու վրձիններ. գրելու պիտույքներ. թուղթ 
պահարանների արկղերի համար 
(բուրավետացված կամ ոչ). կրեդիտային 
տպված քարտեր (ոչ էլեկտրական). 
փաստաթղթերի մակաշերտման ապարատներ 
(գրասենյակային). թուղթ նկարչության և 
գեղագրության համար ջնջոցներ գրա-
տախտակի համար. գծագրոցներ սեղմիչներով. 
ցուցափայտեր, ոչ էլեկտրոնային. թղթե 
ժապավեններ, բացառությամբ արդուզար-
դեղենի կամ մազերի զարդերի. կավե 
կաղապարներ մոդելավորման համար (նյութեր 
նկարիչների համար). սեղմիչներ թղթա-
դրամների համար. հավաքաքարտեր, 
բացառությամբ խաղաքարտերի. թղթե կամ 
պլաստիկից ներծծող թերթիկներ սննդա մթերքը 
փաթեթավորելու համար. խոնավությունը 
կարգավորող թղթե կամ պլաստիկից 
թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավորելու 
համար. սխալն ուղղելու ժապավեններ 
(գրասենյակային ապրանքներ). ներկերի 
արկղեր. գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). 
թռուցիկներ (գովազդային թերթիկներ). 
բռնիչներ փաստաթղթերի համար (գրա-
սենյակային պարագաներ). էջերը պահող 
բռնիչներ. մոդելավորելու համար պոլիմերային 
կավ. մաքրելու բարձիկներ. թղթե կամ 
ստվարաթղթե փաթեթավորման (միջադրման, 
խծուծման) նյութեր. թղթե կամ ստվարաթղթե 
խծուծման նյութեր. բանկատոմսեր. ցողվող 
կավիճ. տպված կտրոններ. բրնձաթուղթ. 
պլաստմասսայե տոպրակներ ընտանի 
կենդանիների թափոնները հեռացնելու համար. 
ճապոնական թուղթ (վասի). սեղանի թղթե 
ուղելաթեր. տպագրված նոտաներ. թղթե 
բաններներ. տոնական գունազարդ թղթե 
դրոշակներ. մուլտիպլիկացիոն ցելուլոիդներ. 
թղթե տոպրակներ բժշկական գործիքների 
մանրէազերծման համար. անձը հաստատող 
փաստաթղթերի բռնիչներ (գրասենյակային 
պիտույքներ). ոլորակներ անձը հաստատող 

փաստաթղթերի բռնիչների համար. ամրակներ 
անձը հաստատող փաստաթղթերի բռնիչների 
համար [գրասենյակային պիտույքներ]. թուղթ 
բժշկական զննման սեղանների համար. 
ատամնաբուժական սկուտեղների թղթյա 
ծածկեր. թևքերով մանկական թղթյա 
կրծկալներ. թուղթ կտրող գործիքներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). տրաֆարետներ 
սննդամթերքի և ըմպելիքների ձևավորման 
համար անունների բեյջեր (գրասենյակային 
պիտույքներ)   անվանական բաջեր. շտրիխ 
կոդերի ժապավեններ. փայլփլուքներ 
գրասենյակային նպատակների համար. 
ուղեբեռների պահանջման թղթե հաշվե-
պիտակներ. թղթե անձեռոցիկներ մաքրելու 
համար.

դաս 28.  խցիկներ խաղագնդակների 
համար. ձկնորսության արհեստական խայծեր. 
հրապատիճներ խաղալիք ատրճանակների 
համար. խաղալիքներ ընտանի կենդանիների 
համար. օղակներով խաղեր. նոր տարվա 
արհեստական տոնածառեր. աղեղներ 
նետաձգության համար. պարագաներ 
աղեղից արձակելու համար. դահուկների 
եզրակներ. ճոճեր. խաղագնդակներ. փչովի 
խաղագնդակեր. բիլյարդի սեղանների 
կողեզրերի պահպանակներ. ճոճաձիեր 
(խաղալիքներ). ձեռնոցներ հարվածով նետելու 
համար (խաղի պարագաներ). ծծակներով 
շշեր տիկնիկների համար. հեծանվային 
վարժասարքեր. բիլյարդի խաղագնդեր. կավիճ 
բիլյարդի խաղաձողերի (կիյերի) համար. 
հարմարանքներ բիլյարդ խաղալիս չափանշելու 
համար. խաղափայտեր. փոքր գնդակներ 
խաղերի համար. խաղալիքներ. կառուցելու 
խորանարդիկներ (խաղալիքներ). սահնակներ 
բոբսլեյի համար. սուրբ ծննդյան հրթիռներ 
(երեկույթների անակնկալներ). կիսակոշիկներ, 
դրանց ամրացված չմուշկներով. մոմակալներ 
Նոր տարվա տոնածառերի համար. 
խաղագնդեր. սարքեր և սարքավորումներ 
բոուլինգի համար. բռնցքամարտի 
ձեռնոցներ. կենդանիների աղիքներից 
լարեր ձեռնաթիակների (ռակետների) 
համար. մականներ. ձկնորսական կարթեր. 
օդապարուկներ. կարժառներ օդապարուկների 
համար. հարմարանքներ օդապարուկների 
պարանները փաթաթելու համար. թիրախներ. 
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զանգակներ Նոր տարվա եղևնիների համար. 
խաղահաշվի նիշեր (ժետոններ) խաղերի 
համար. խաղային կոնստրուկտորներ. լարեր 
ձեռնաթիակների (ռակետների) համար. 
սպորտային մարզասարքեր. ուժային 
մարզասարքեր. մանր զարդարանքներ 
երեկույթների համար (ուշադրության նշաններ). 
վահանակներ (սպորտային ապրանքներ). 
պայուսակներ կրիկետի համար. հոկեյի 
մականներ. շաշկի (խաղ). խաղազառեր. 
էքսպանդերներ (վարժասարքեր). սպոր-
տային սկավառակներ. դոմինո (խաղ). 
շախմատ. շախմատի տախտակներ. շաշկու 
տախտակներ. խաղալիք ատրճանակներ. 
անվակներ հեծանվամարզասարքերի համար. 
ձկնորսական կոթավոր ուռկաններ. անիվներով 
կամ առանց անիվների պայուսակներ 
գոլֆի համար. անակնկալներով խաղեր 
խաղարկումների համար. սպորտային 
ցանցեր. թենիսի ցանցեր. դահուկակապեր. 
տեգեր. ձկնորսական լողաններ. սեղանի 
ֆուտբոլ. սպորտային որսատեգային 
հրացաններ. ձեռնոցներ խաղերի համար. 
տարողություններ խաղազառերի համար. 
բաժակներ խաղազառերի համար. սպորտային 
սարքեր ծանր ատլետիկայում մարզվելու 
համար. ձկնորսական կեռիկներ. չխչխկաններ 
(խաղալիքներ). տնային խաղեր. խաղեր. 
ցուցադրավահանակներ թռչող թիրախների 
վրա կրակելու համար. ձեռնաթիակներ 
(ռակետներ). խայծեր որսորդության կամ 
ձկնորսության համար. ձկնորսական սարքեր. 
ձկնորսական կարթաթելեր. մահճակալներ 
տիկնիկների համար. տնակներ տիկնիկների 
համար. խամաճիկներ. տիկնիկներ. 
թատերական դիմակներ. դիմակահանդեսային 
դիմակներ. տրանսպորտային նմուշների 
փոքրամասշտաբ մոդելներ. ձկնորսական 
կոճեր. լողաթաթեր. ձկնորսական թարփիկներ 
(ձկնորսական թակարդներ). լողավազաններ 
(խաղային և սպորտային իրեր). արհեստական 
ձյուն նոր տարվա եղևնիների համար. նետելու 
սպորտային հարմարանքներ. անվավոր 
չմուշկներ. չմուշկներ. փոկի կաշի (դահուկների 
հենամակերևույթների համար). կավե 
աղունիկներ (թիրախներ). կավե ափսեներ 
(թիրախներ). սերֆինգի տախտակներ. 
տիկնիկների հագուստ. տիկնիկների սենյակներ. 

սարքեր աճպարարության ցուցադրման համար. 
կեգլի (խաղ). ձկնորսական կարթաթելեր 
կենդանիների աղիքներից. պատվածքներ 
դահուկների հենամակերևույթների համար. 
դահուկներ. սեղանի թենիսի սեղաններ. 
հոլեր (խաղալիքներ). սահնակներ 
(սպորտային ապրանքներ). տրիկտրակ. 
նարդի. ինքնագլորներ (խաղալիքներ). 
փետրագնդակներ բադմինտոնի համար. 
օդաճնշական խաղալիք ատրճանակներ. 
հրապատիճներ (խաղալիքներ). զարդա-
րանքներ Նոր տարվա տոնածառերի համար, 
բացառությամբ էլեկտրական լամպերի, մոմերի 
և հրուշակեղենի. տակդիրներ Նոր տարվա 
եղևնիների համար. բիլյարդի խաղափայտեր 
(կիյեր). բիլյարդի խաղաձողերի (կիյերի) 
ծայրապանակներ. բիլյարդի սեղաններ. 
բիլյարդի սեղաններ կանխավճարով աշխատող 
ավտոմատներով. կայակներ սերֆինգի համար. 
առագաստավոր տախտակներ սերֆինգի 
համար. դելտապլաններ. սարքեր խաղերի 
համար. մարմնամարզական հարմարանքներ. 
սուսերամարտի զենքեր. սուսերամարտի 
դիմակներ. սուսերամարտի ձեռնոցներ. բեյսբոլի 
ձեռնոցներ. լեռնագնացական հանդերձանք. 
արմնկակալներ (սպորտային ապրանքներ). 
ծնկակալներ (սպորտային ապրանքներ). 
շարժական մասերով խաղալիքներ. պարա-
պլաններ. պաշտպանիչ միջադիրներ 
(սպորտային հանդերձանքի տարրեր). անվավոր 
տախտակներ սահելու համար. տոբոգաններ 
(խաղալիքներ). զսպանակվող տախտակներ 
(սպորտային պարագաներ). թավշե արջուկներ. 
ջրային դահուկներ. գոլֆի ձեռնոցներ. 
խայծին դիպչելու, վերցնելու ազդանշանիչներ 
(ձկնորսական պարագաներ). խայծը բռնելու 
տվիչներ (ձկնորսական պարագաներ). սեղանի 
խաղեր. տոնավաճառային կարուսելներ. 
թռչող սկավառակներ (խաղալիքներ). 
պայտեր խաղերի համար. մահջոնգ. 
թավշյա խաղալիքներ. հարմարանքներ 
օճառի պղպջակներ բաց թողնելու 
համար (խաղալիքներ, ավտոմեքենաներ 
(խաղալիքներ). տրանսպորտային միջոցներ 
(խաղալիքներ). մականամարզության մահակ-
ներ. թիթեռնացանցեր. հատուկ պատյան ներ 
դահուկների և սերֆինգի տախտակների համար. 
փոկեր առագաստով տախտակների համար. 
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գլուխկոտրուկներ, կազմված պատկերներ 
կազմող տարրերի հավաքածուից (փազլներ). 
կայմեր առագաստով տախտակների համար. 
ներկափոշեցիրներ (սպորտային պարագաներ). 
ներկագնդակով խաղի համար զենք 
(սպորտային պարագաներ). ներկագնդակներով 
խաղի գնդիկներ (ներկագնդակներով խաղի 
փամփուշտներ) (սպորտային ապրանքներ). 
փոկեր սերֆինգի տախտակների համար. 
սարքեր թենիսի գնդակներ նետելու համար. 
մեկնարկի բլոկներ սպորտի համար. գնդեր 
ձյան փաթիլներով. փոկեր ծանր ատլետի-
կայով պարապողների համար (սպորտային 
ապրանքներ). բոդիբորդներ. բինգոյի քարտեր. 
հարմարանքներ հողի գնդերը տեղը դնելու 
համար (գոլֆի պարագաներ). հրապուրաշվիկ ներ 
որսի համար. ռուլետկաների (պտուտախաղերի) 
անիվներ. միասահուկավոր անվավոր 
չմուշկներ. պինատներ. կախովի տանձիկներ. 
ռադիոկառավարվող խաղալիք մեքենաներ.   
մարզիկների   կողմից   օգտագործ վող 
բևեկնախեժ. ձյունամուճակներ. պարսա տիկներ 
(սպորտային ապրանքներ). կանխավճարով 
աշխատող խաղային ավտոմատներ. 
գեղադիտակներ. խաղաթղթեր. կոնֆետիներ. 
էլեկտրոնային թիրախներ. հոտավետ 
խայծեր որսորդության և ձկնորսության 
համար. կամուֆլյաժային էկրաններ 
(սպորտային ապրանքներ). սպորտային ձգող 
կիսավարտիքներ (սպորտային ապրանքներ). 
սնոուբորդներ. փոքրամասշտաբ հավաքովի 
մոդելներ (խաղալիքներ). պաչինկոներ. 
ժումար (լեռնագնացական հանդերձանք). 
խաղային ավտոմատներ մոլեխաղերի համար. 
սլոտ-մեքենաներ (խաղային ավտոմատներ). 
տոնական թղթե գլխարկներ. պահող 
տախտակներ լողի համար. խաղահաշվի 
նիշեր մոլախաղերի համար. ջնջվող, քերվող 
շերտով վիճակահանության տոմսեր. սքրեչ-
քարտեր վիճակահանության համար. 
փափուկ խաղալիքներ. ցատկահարթակներ 
(բատուտներ). ձողեր ցատկելու համար. 
թևակապեր լողի համար. լողի գոտիներ. լողի 
բաճկոնակներ. ավտոմատներ տեսախաղերի 
համար. հեղուկաբյուրեղային էկրաններով 
դյուրակիր խաղեր. արկադային ավտոմատներ 
տեսախաղերի համար. խաղերի կոնսոլների 
կառավարման վահանակներ. մոդելներ 

(խաղալիքներ). մանրակերտներ (խաղալիքներ). 
խաղալիք պատկերաքանդակներ. մեքենաներ 
գնդակներ նետելու համար. մարմնամարզական 
մարզագնդեր. դիմակներ (խաղալիքներ). 
մատրյոշկա տիկնիկներ. խաղերի կառավար-
ման վահանակներ. պայուսակ-սայլակներ 
գոլֆի համար. սերֆինգի թիավարելու 
տախտակներ. օդային մոդելների թռիչքի 
հոլակներ և կայունարարներ. ջոյստիկներ 
տեսախաղերի համար. խաղային կոնսոլների 
էկրանների պաշտպանիչ ժապավեններ. 
դրոններ (խաղալիքներ). խաղալիք ռոբոտներ. 
խաղագնդակների օդամղման պոմպերի 
ասեղներ. պոմպեր հատուկ հարմարեցված 
խաղագնդակների համար. մանկիկների 
ֆիզիկական զարգացման համար նախատեսված 
գորգեր. թավշյա խաղալիքներ հարմար 
ծածկոցով. եռանիվ խաղալիք հեծանիվներ 
մանուկների համար. կոսմետիկական 
միջոցներ նմանակող խաղալիքներ. փչովի 
լողաններ լողավազանում լողալու համար. 
գեղարվեստական մարմնամարզության ժապա-
վեններ. շրխկաններ երեկույթների համար. 
խաղալիք ծեփոններ ծեփակերտման համար. 
խաղալիք խմորազանգված. շարժական 
խաղեր և խաղալիքներ, որոնք ներառում են 
հեռահաղորդակցության գործառույթներ. 
բումերանգներ. առևտրային քարտեր խաղերի 
համար. գոտկատեղի համար վարժությունների 
գոտիներ. լողաթևեր ջրասուզման համար. 
թաղանթավոր ձեռնոցներ լողալու համար. 
փչովի խաղալիքներ լողավազանների համար. 
անվավոր դահուկներ. դահուկային փայտեր. 
փայտեր անվավոր դահուկների համար. յոգայի 
ճոճեր. խաղային վրաններ տեսախաղերի 
կցուրդներ. տեսախաղերի ձեռքի կցուրդներ.

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների մասին. 
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառա-
յու թյուններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների 
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վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա-
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդա-
տվություն գործարարության կառավարման 
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. գործա-
րարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. գովազդային նյութերի վար-
ձույթ. խորհրդատվություն գործարարության 
կազմակերպման հարցերով. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. գովազդ. 
ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային (իրա-
վիճակի, իրադրության) հետազոտություններ. 
ծառայություններ հասարակական հարա-
բերությունների բնագավառում. սղագրական 
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղորդա-
գրությունների գրառում (գրասենյակային 
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում. 
գովազդային գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. գործարարության կառավարման 
խորհրդատվական ծառայություններ. մանե-
կենների ծառայություններ ապրանքները 
գովազդելու կամ խրախուսելու համար. 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ. տվյալների ավտոմատացված  
հիմնապաշարների վարում. մասնագիտա-
կան խորհրդատվություն գործարարության 
ասպարեզում. տնտեսական կանխատեսում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործնա-
կան տեղեկատվություն. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. վճարման փաստա-
թղթերի նախապատրաստում. աշխա-
տակիցների հաստիքների համալրում. 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 

կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու 
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում 
երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով. 
հյուրանոցային գործունեության կառավա-
րում. ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լուսա-
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում ևձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով.   
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և  
ծառայությունների  ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց համար. 
գնման պատվերների մշակման գործ-
ընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
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տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. 
վաճառասեղանների վարձույթ, վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). առևտրային միջնորդություն 
(ծառայություն). արտահաստիքային աշխա-
տողների գործունեության կառավարում. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում 
և եզրափակում երրորդ անձանց համար. 
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 
տվյալների նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. ծախսերը փոխհատուցող 
ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյա-
կային գործառույթներ). սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում. 

գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրություն-
ների գրանցում. գրանցամատյանների 
տեղեկատվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավոր ման, 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու-
թյան հարցում բիզնես-ծառայություններ. 
հեռուստախանութների ծրագրերի 
արտա  դրություն. հասարակության հետ 
հաղորդակցման ռազմավարության վերա-
բերյալ խորհրդատվություն. խորհրդատվու-
թյուն գովազդային հաղորդակցության 
ռազմավարության վերաբերյալ. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. սպորտային միջոցառումների 
հովանավորմամբ ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում. մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ. ֆինան-
սական աուդիտ. թվային երաժշտության 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. նախապես գրառված 
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ վաճառք. նվերների 
ցանկի գրանցման ծառայություններ. թիրախային 
մարքեթինգ (շուկայավարում). գործարարության 
ժամանակավոր  կառավարում. արտաքին 
գովազդ. պատկերասրահների միջոցով 
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. 
վարչական օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. լրատվամիջոցների հետ 
կապերի ծառայություններ. կորպորատիվ 
հաղորդակցության ծառայություններ. գրա-
սենյակային սարքավորումների վարձույթ 
համատեղ աշխատանքային պայմաններում. 
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների 
ծառայություններ. զվարճությունների ծառա-
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յու թյուններ. կենդանիների վարժեցում. 
կինեմատոգրաֆիական սարքավորումների 
վարձույթ. զվարճությունների կազմակերպում 
հյուրերի համար. կինոստուդիաների 
ծառայություններ. կրկեսային կատարումների 
ներկայացում. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի). հեռակա 
ուսուցում. ֆիզիկական դաստիարակություն. 
դեկորացիաների վարձույթ շոու- ծրագրերի 
համար. ժամանցի օբյեկտների տրամա-
դրում. զվարճալի ռադիոհաղորդումներ. 
տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
ձայնագրությունների վարձակալություն. 
կինոֆիլմերի վարձույթ. կինոֆիլմերի 
արտադրություն, բացառությամբ գովազ-
դային հոլովակների. մարմնամարզության 
ուսուցում. գրքերը դուրս տալու հնարավորու-
թյամբ գրադարանների ծառայություններ. 
գրքերի հրատարակում. ռադիո և 
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ. 
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի 
մոնտաժում. վարյետեների ներկայացում-
ներ. երաժշտասրահների ներկայացումներ. 
նվագա խմբերի ծառայություններ. թատերա-
կան ներկայացումներ. շոուների արտա-
դրություն. հեռուստատեսային զվարճալի 
հաղորդումներ. թատերական դեկորացիաների 
վարձույթ. կենդանաբանական այգիների 
ծառայություններ. սպորտային սարքերի 
տրամադրում. նկարիչներին մոդելներ 
տրամադրող գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. շարժական գրադարանների 
ծառայություններ. խաղատների ծառայու-
թյուններ (խաղեր). ակումբների ծառայու-
թյուններ (զվարճություն կամ կրթություն). 
կոլոքվիումների կազմակերպում և անցկացում. 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկա-
ցում. վեհաժողովների (կոնգրեսների) 
կազմակերպում և անցկացում. դիսկոտեկ-
ների ծառայություններ. տեղեկատվություն 
կրթության հարցերով. քննությունների 
անցկացում. տեղեկատվություն զվարճության 
հարցերով. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով. 
մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ. 
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության 

ակումբների ծառայություններ (առողջարար 
և ֆիթնես-մարզումներ). հանգստի ճամբար-
ների ծառայություններ (զվարճություններ). 
թատերականացված ներկայացումներ. կինո-
դահլիճների ծառայությունների տրամադրում. 
մանկապարտեզներ (կրթություն). սպոր-
տային մրցումների կազմակերպում. 
ժամանցային հանդիպումների ծրագրերի 
կազմում. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների 
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա-
հանդեսներ). ձայնագրությունների ստու-
դիաների ծառայություններ. տեղեկատվություն 
հանգստի հարցերով. ստորջրյա սուզման 
հանդերձանքի վարձույթ. սպորտային 
սաքավորումների վարձույթ, բացառությամբ 
տրանսպորտային միջոցների. մարզա-
դաշտերի սարքավորումների վարձույթ. 
տեսամագնիտոֆոնների վարձույթ. 
տեսա  ֆիլմերի վարձույթ. սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. սպորտային 
ճամբարների ծառայություններ. գիտա-
ժողովների (սիմպոզիումների) կազմակերպում 
և անցկացում. սպորտային միջոցառումների 
ժամկետների պլանավորում. կրթության 
գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). 
գեղեցկության մրցույթների կազմակեր պում. 
ներկայացումների տոմ սերի ամրագրում. 
կրկնօրինակում. կրոնա կան կրթություն. 
վիճակախաղերի կազմակերպում. պարա-
հանդեսների կազմա կերպում. ներ կայացում-
ների կազմա կերպում (իմպրեսարիո ների 
ծառայու թյուններ). խաղադահլիճ ների 
ծառա յու թյուն ների տրամա դրում. ձայնային 
սարքա  վորումների վարձակալություն. 
լուսավորման սարքերի վարձույթ 
թատրոնների կամ հեռուստաստուդիաների 
համար. թենիսի կորտերի վարձույթ. 
տեսախցիկների վարձույթ. սցենարներ 
գրելու ծառայություններ, բացառությամբ 
գովազդայինից. տեսագրությունների մոն-
տաժում. գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում. հրապարակումներ 
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչա-
կան համակարգերի օգնությամբ. ենթագրերի 
կատարում. համակարգչային ցանցերի կողմից 
տրամադրվող ծառայություններ առցանց 
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խաղերի ոլորտում. կարաոկե ծառայություն-
ներ. երաժշտության ստեղծագործում. գիշերա-
յին ակումբ-սրճարանների ծառայություն ներ 
(զվարճություններ). ոչ ներբեռնելի էլեկ-
տրոնային առցանց հրապարակումների 
ապահովում. լուսանկարչական ռեպորտաժ-
ներ. լուսանկարչություն. մասնագիտական 
կողմնորոշում (խորհուրդներ կրթության 
կամ ուսուցման հարցերով). նորությունների 
ծառայություն. թարգմանիչների ծառայու-
թյուններ. թարգմանություն ժեստերի լեզվից. 
տեսագրում. միկրոֆիլմերի ստեղծում. տոմսերի 
բաշխման ծառայություններ (զվարճանք, 
ժամանց). տեքստերի խմբագրում. համերգ-
ների կազմակերպում և անցկացում. գեղագիր-
ների ծառայություններ. հրապարակումն երի 
մանրակերտում, բացառությամբ գովազ-
դայինների. նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում ժամանցի նպատակով. 
մարզիչների, դասուսույցների ծառայություններ 
(ուսուցում). սպորտային հրապարակների 
վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ. 
բանավոր թարգմանողների ծառայություններ. 
անհատական մարզիչների ծառայություններ. 
ֆիթնես-դասերի անցկացում. մասնագիտա-
կան վերապատրաստում. երաժշտական 
արտադրանքի թողարկում. խաղալիքների 
վարձույթ. խաղասարքերի վարձույթ. 
դպրոցների կողմից մատուցվող կրթական 
ծառայություններ. ոչ բեռնելի երաժշտության 
առցանց տրամադրում. ոչ բեռնելի 
տեսանյութերի առցանց տրամադրում. 
կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթական 
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և 
անցկացում. երգահանների ծառայություններ. 
հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ. 
սիմուլյատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում. 
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ 
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. 
չբեռնվող հեռուստատեսային ծրագրերի 
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի» 
ծառայության միջոցով. սադո (ճապոնական 
թեյի ծիսակարգի ուսուցում). այկիդոյի ուսուցում. 
արվեստի ստեղծագործությունների վարձույթ. 
սենյակային ակվարիումների վարձույթ. 
լեռնային զբոսաշրջության իրականացում 
և առաջնորդում. զգեստավորված դիմակա-

հանդեսների կազմակերպում զվար-
ճությունների համար. գեղարվեստի 
պատկերա սրահների կողմից ներկայացվող 
մշակութային, կրթական կամ ժամանցային 
ծառայություններ. կինովարձույթ. նոու-հաու 
փոխանցում (ուսուցում). հատուկ պահանջներով 
օգնականների կողմից տրամադրվող կրթա-
կան ծառայություններ. ձյուդոյի ուսուցում. 
դրոնների օդանավավարման որակավորման 
քննությունների անցկացման ծառայություններ. 
հնչյունային օպերատորների ծառայություններ 
միջոցառումների համար. տեսանյութերի 
խմբագրման ծառայություններ միջոցառումների 
համար. լուսատեխնիկների ծառայություններ. 
միջոցառումների համար. կինոֆիլմերի 
ստեղծում, բացառությամբ գովազդայինների.

դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային 
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա-
գործման նպատակով. ճարտարապետա-
կան ծառայություններ. հետազոտություն ներ 
մանրէա բանության բնագավառում. ծառայու-
թյուններ քիմիայի բնագավառում. 
հետազոտություններ քիմիայի բնագավառում. 
խորհրդատվություն ճարտարապետության 
հարցերով. հատակագծերի մշակում շինարա-
րության բնագավառում. տեխնիկական 
հետազոտություններ. նավթահորերի հսկողու-
թյուն. հետազոտություններ կոսմետոլո գիայի 
բնագավառում. ինտերիերի ձևավորում. 
արդյունաբերական դիզայն. դիզայներների 
ծառայություններ փաթեթավորման բնագա-
վառում. նյութերի փորձարկումներ. 
տեխնիկական նախագծերի ուսումնա-
սիրում. երկրաբանական հետազննություն. 
նավթի հանքավայրերի հետազննություն. 
ճարտարագիտություն. օդերևութաբանական 
տեղեկատվություն. հողաչափում. համա-
կարգիչների վարձույթ. համակարգիչների 
համար գրերի կազմում. նավթի հանքավայրերի 
հետախուզում. հետազոտություններ ֆիզի-
կայի բնագավառում. հետազոտություններ 
մեխանիկայի բնագավառում. մանածա-
գործական արտադրանքի փորձար-
կումներ. երկրաբանական հետախուզում. 
հետազոտություններ երկրաբանության 
բնագավառում. արվեստի ստեղծա-
գործությունների իսկության որոշում. 
չափաբերում (չափումներ). ծրագրային 
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ապահովման մշակում. ծրագրային ապահով-
ման արդիականացում. խորհրդատվություն 
համակարգչային տեխնիկայի մշակման 
և զարգացման ոլորտում. հագուստի 
մոդելավորում. գեղարվեստական դիզայն. 
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման 
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների 
հետազոտություն և մշակում երրորդ անձանց 
համար. արդյունաբերական նմուշների 
(դիզայնի) ստեղծման ծառայություններ. 
ստորջրյա հետազոտություններ. համա-
կարգչային տվյալների վերականգնում. 
ծրագրային ապահովման սպասար կում. 
համակարգչային համակարգերի վերլուծու-
թյուն. հետազոտություններ կենսա-
բանության բնագավառում. քաղաք ների 
հատակագծերի կազմում. ճարտարա-
տեխնիկական փորձաքննություն. համա-
կարգչային համակարգերի նախագծում. 
ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական 
վերահսկողություն. համակարգչային ծրա գրերի 
բազմացում. տվյալների կամ փաստա թղթերի 
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային 
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և 
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար. համակարգչային կայքերի տեղադրում 
(վեբ-սայթերի). համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում. ամպերի ցրում. 
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում, բացառությամբ  ֆիզիկական 
կերպափոխման. խորհրդատվություն ծրա-
գրային ապահովման հարցերով. վեբ-
սերվերների վարձույթ. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն վիրուսներից. 
խորհուրդներ էներգիայի խնայողության 
հարցերով. հետազոտություններ շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության բնագավառում. 
ինտերնետի համար որոնման միջոցների 
տրամադրում. փաստաթղթերի թվայնացում 
(տեսածրում). ձեռագրի վերլուծություն 
(ձեռագրաբանություն). ջերմոցային գազերի 
արտանետումների կրճատման հետ 
կապված գիտական, տեղեկատվության 
և խորհրդատվության տրամադրում. 
անտառի որակի գնահատում. բրդի որակի 
գնահատում. հեռակա հասանելիության 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ. 
ջրի անալիզ. գիտական լաբորատորիաների 

ծառայություններ. աուդիտ էներգետիկայի 
ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն. ծրագրային ապա-
հովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. գիտական 
հետազոտություններ. սերվերների տեղավորում. 
սերվերների հոսթինգ. կլինիկական փորձար-
կումներ. տվյալների պահեստային հեռա-
պատճենման ծառայություններ. տվյալ ների 
էլեկտրոնային պահպանում. համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման ոլորտում 
տեղեկատվության, տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. աշխարհագրական քարտեզներ 
կազմելու ծառայություններ. «ամպային» 
տեխնոլոգիաների ծառայություններ. տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
արտաքին (աութսորս) ծառայությունների 
տրամադրում. տեխնոլոգիական հարցերով 
խորհրդատվություն. համակարգչային տեխնո-
լոգիաների ոլորտում խորհրդատվական 
ծառայություններ. հեռահաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդա-
տվական ծառայություններ. եղանակի 
տեսության ծառայություններ. համա-
կարգչային անվտանգության ոլորտում 
խորհրդատվություն. տեխնիկական փաստա-
թղթերի կազմում. ինտերիերի դիզայն. 
բջջային հեռախոսների ապակողպում. համա-
կարգչային համակարգերի մոնիտո րինգ 
անսարքությունները բացահայտելու համար. 
վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատալոգների 
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց 
համար (ծառայություններ տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում). խորհրդա-
տվություն համա ցանցային անվտանգության 
հարցերով. խորհրդատվություն տվյալ-
ների անվտանգության հարցերով. 
խորհրդատվություն տվյալների կոդավորման 
հարցերով. համակարգչային համակարգերի 
մոնիտորինգ չարտոնված մուտքերը կամ 
տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու 
համար. անձնական տվյալների էլեկտրոնային 
վերահսկում համացանցի միջոցով 
տեղեկատվության գողությունը հայտնաբերելու 
համար. վարկային քարտերով գործարքների 
էլեկտրոնային վերահսկում համացանցի 
միջոցով խարդախությունները հայտնա-
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բերելու համար. ծրագրային ապահովման 
մշակում ծրագրային ապահովման 
հրատարակման շրջանակներում. հարթակ 
որպես ծառա յություն (PaaS). համակարգչային 
հարթակ ների կատարելագործում. 
այցեքար տերի ձևավորում. գիտական և 
տեխնոլոգիական հետազոտություններ 
բնական աղետ ների ոլորտում. նավթի, 
գազի և հանքարդյունաբերության ոլորտնե-
րում հետա խու զական ծառայություններ. 
գիտական և տեխնո լոգիական հետազոտու-
թյուն արտոնա գրային քարտեզագրման 
ոլորտում. հետազոտություններ շինարա-
րական աշխատանքների ոլորտում. 
հետազոտություններ հեռահաղորդակցա-
կան տեխնոլոգիաների ոլորտում. 
հետազոտություններ եռակցման ոլորտում. 
բժշկական հետազոտություններ. գովազդային 
նյութերի գրաֆիկական ձևավորում:

____________________

(210) 20190387 (111) 29563
(220) 01.03.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 01.03.2029
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 
18/18, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
սիդրեր. դիժեստիվներ (լիկյորներ և 
սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20190403
(111) 29564
(220) 04.03.2019
(151) 30.09.2019
(181) 04.03.2029
(730) «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Րաֆֆու 111, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 05. ատամնաբուժական հղկա-

նյութեր. ակոնիտին. սոսինձ ատամի 
պրոթեզների համար. պատրաստուկներ օդը 
մաքրելու համար. սպիտակուցային սննդա-
մթերք բժշկական նպատակների համար. 
սպիտակուցային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. բժշկական սպիրտ. 
ալդեհիդներ դեղագործական նպատակների 
համար. ազնիվ մետաղների համահալվածքներ 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
ատամնաբուժական ամալգամներ (սնդկա-
զոդք). օսլա դիետիկ կամ դեղագործական 
նպատակների համար. անզգայացնող 
միջոցներ. սամիթի յուղ բժշկական 
նպատակների համար. կպչուն սպեղանիներ. 
արջընկույզի կեղև (տոնուսը բարձրացնող 
միջոց) բժշկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ վնասատու կենդանիներին 
ոչնչացնելու համար. հակաասթմատիկ թեյերի 
փունջ. ցրտահարությունից պաշտպանող 
քսուքներ դեղագործական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ թութքը բուժելու 
համար. պատրաստուկներ տնային սնկերը 
ոչնչացնելու համար. միջոցներ գլխացավի դեմ. 
ցեցից պաշտպանող պատրաստուկներ. 
միջոցներ մակաբույծների դեմ. հականեխիչներ. 
հականեխիչ բամբակ. հակադիուրետիկ 
պատրաստուկներ. գորտնուկներ բուժող 
մատիտներ. ապանեխված բամբակ. սնուցիչ 
միջավայրեր մանրէների կուլտուրաների 
համար. մանրէաբանական պատրաստուկներ 
բժշկական և անասնաբուժական նպատակ ների 
համար. մանրէական թույներ. մանրէական 
պատրաստուկներ բժշկական և անասնա-
բուժական նպատակների համար. 
հակակոշտուկային օղակներ ոտքերի համար. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

44

ՄԱՍ 1

44

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/1 

01 . 10 . 20 19

լոգանքների պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. աղեր հանքային ջրերով 
լոգանքի համար. թթվածնային վաննաներ. 
ծովի ջուր բուժիչ լոգանքների համար. բուժիչ 
պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
բալասանային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. վիրակապային 
կալանդներ (բանդաժներ). բալզամներ 
(բալասաններ) բժշկական նպատակների 
համար. լվացող միջոցներ անասունների համար 
(միջատասպաններ). բիոցիդներ. բիսմութի 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար. միջատասպան միջոցներ. 
փայտածուխ դեղագործական նպատակների 
համար. դեղերով տոգորված կոնֆետներ. 
բուժիչ ցեխեր. ցեխեր լոգանքների համար. 
պատրաստուկներ այրվածքները մշակելու 
համար. կաշու (ակացիայի, արմավենու 
էքստրակտ) դեղագործական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկ ները 
բուժելու համար. կալոմել (ֆունգիցիդ). փոշի 
ճանճասպեղանուց. ռետին ատամնաբուժական 
նպատակների համար. օշարակներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
դեղապատիճներ. դեղագործական պատրաս-
տուկներ. վիրակապեր տաք կոմպրեսների 
համար. բամբակյա կտորներ բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. ծվատուք 
բժշկական նպատակների համար. կրային 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար. լվացող միջոցներ շների 
համար (միջատասպաններ). ռեպելենտներ 
շների համար. քիմիա-դեղագործական 
պատրաստուկներ. քլորալի ջրային լուծույթ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քլորաֆորմ. ծխախոտ չպարունակող 
սիգարետներ բժշկական նպատակների 
համար. ատամի ցեմենտներ. ցեմենտ 
կենդանիների սմբակների համար. 
կաղապարամոմեր ատամնաբուժական նպա-
տակների համար. մոմեր ծխահարման համար. 
կոկաին. հակամակաբուծային վզակապեր 
կենդանիների համար. աչքի թրջոցներ. 
վիրակապեր կոմպրեսների համար. 
վիտամինային պատրաստուկներ. քիմիական 
հաղորդիչներ էլեկտրակարդիոգրաֆիական 
էլեկտրոդների համար. կենդուրանգի կեղև 
բժշկական նպատակների համար. դեղեր 

փորկապության դեմ. լուծույթներ հպա-
ոսպնյակների համար. քիմիական հակա-
բեղմնավորիչ միջոցներ. ռադիոլոգիական 
ցայտունակ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
կոշտուկները հեռացնելու համար. բամբակ 
բժշկական նպատակների համար. դեղա-
գործական պատրաստուկներ արևայրուքը 
բուժելու համար. կաուստիկ մատիտներ. 
ցրտահարման ժամանակ օգտագործվող 
պատրաստուկներ. արյուն կանգնեցնող 
մատիտներ. կրոտոնի կեղև. կուրարե (ուժեղ 
թույն). պատվաստանյութեր. լվացող միջոցներ 
բժշկական նպատակների համար. եփուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. նյութեր 
ատամնալցման համար. նյութեր ատամների 
ծեփապատճենների համար. լաքեր ատամների 
համար. մածիկներ (մաստիկա) ատամների 
համար. բժշկական վիրակապման նյութեր. 
ճենապակի ատամի պրոթեզների համար. 
պատրաստուկներ ատամների դուրս գալը 
հեշտացնելու համար. արյունը մաքրող 
միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 
նպատակների համար. հոտազերծիչներ, 
բացառությամբ մարդկանց կամ կենդանիների 
համար նախատեսվածների. պատրաստուկ ներ 
մկներին ոչնչացնելու համար. հաց 
շաքարախտով հիվանդների համար. մարսո-
ղությանը նպաստող դեղագործական միջոցներ. 
դիգիտալին. ցավազրկողներ. դեղամիջոցներ. 
լրացված ճամփորդական դեղատուփեր. 
մագնեզիադ դեղագործական նպատակների 
համար. պատրինջի ջուր դեղագործական 
նպատակների համար. հանքային ջրեր 
բժշկական նպատակների համար. հանքային 
ջրերի կազմի մեջ մտնող աղեր. ստորերկրյա 
տաք ջրեր. ծառերի կեղևներ դեղագործական 
նպատակների համար. էլիքսիրներ (դեղա-
գործական պատրաստուկներ). լուծիչներ 
կպչուն սպեղանիները հեռացնելու համար. 
հակասպորային պատրաստուկներ. վիրա-
խծուծներ. տամպոններ վերքերը բուժելու 
համար. աղեր բժշկական նպատակների 
համար. բարդ եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. պարզ եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
վիրաբուժական վիրակապման նյութեր. 
էվկալիպտի (նիվենու) թուրմ դեղագործական 
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նպատակների համար. էվկալիպտ (նիվենի) 
դեղագործական նպատակների համար. 
լուծողականներ (մաքրող միջոցներ). ալյուր 
դեղագործական նպատակների համար. 
կաթնային չոր խառնուրդներ մանկական սննդի 
համար. ջերմն իջեցնող միջոցներ. սամիթ 
բժշկական նպատակների համար. 
դեղաթուրմեր. բուժիչ թեյեր. ձկան յուղ. 
ֆունգիցիդներ. նյարդերը ամրապնդող 
միջոցներ. գվայակոլ դեղագործական նպա-
տակների համար. որդաթափ միջոցներ. 
թանզիֆ վիրակապերի համար. լուծողական 
միջոցներ. դոնդողանյութ (ժելատին) բժշկական 
նպատակների համար. բոգ (օձադեղ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
մանրէասպաններ. գլիցերաֆոսֆատներ. 
ռետին բժշկական նպատակների համար. կտա-
վատի սերմ դեղագործական նպատակների 
համար. քսուքներ բժշկական նպատակների 
համար. քսուքներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. կթելու ժամանակ 
օգտագործվող քսուք. քիմիական պատրաս-
տուկներ հղիության ախտորոշման համար. 
բուժիչ յուղեր. հեմատոգեն. հեմոգլոբին. 
դեղաբույսեր. հորմոններ բժշկական 
նպատակների համար. մանանեխի յուղ 
դեղագործական նպատակների համար. 
հիդրաստին. հիդրաստինին. խոնավածուծ 
բամբակ. սերմնահեղուկ արհեստական 
բեղմնավորման համար. ռեպելենտներ 
միջատների դեմ. յոդի թուրմ. պեպտոններ 
դեղագործական նպատակների համար. 
յոդաֆորմ. իռլանդական մամուռ բժշկական 
նպատակների համար. յալապա (լուծողա-
կաններ). հաբեր հազի դեմ յույուբա. մատուտակ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ծխախոտի լուծամզուքներ (էքստրակտներ) 
(միջատասպաններ). կաթնային ֆերմենտներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ածիկակաթից ըմպելիքներ բժշկական 
նպատակների համար. լվացող միջոցներ 
կենդանիների համար (միջատասպաններ). 
ալյուր կտավատի սերմից դեղագործական 
նպատակների համար. լոսյոններ 
դեղագործական նպատակների համար. 
կաթնաշաքար (լակտոզ) դեղագործական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 

խմորիչներ դեղագործական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ ցամաքային 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
քսուքներ. լուպուլին դեղագործական 
նպատակների համար. ծամոն բժշկական 
նպատակների համար. մանգրենու կեղև 
դեղագործական նպատակների համար. 
կանացի հիգիենիկ կիսավարտիքներ. դաղձ 
(անանուխ) դեղագործական նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ միլդյուի 
դեմ մշակման համար. ածիկ դեղագործական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար. 
ծծմբային ձողիկներ (ախտահանիչ միջոցներ). 
բժշկական շրթնաքսուքներ. թուրմեր բժշկական 
նպատակների համար. շիճուկներ. մենթոլ. 
սնդիկային քսուքներ. սնուցիչ նյութեր 
միկրոօրգանիզմների համար. միկրո-
օրգանիզմների մանրէախմբեր բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
պաստեղներ դեղագործական նպատակների 
համար. թույն առնետների համար. կպչուն 
ճանճորսներ. պատրաստուկներ ճանճերին 
ոչնչացնելու համար. մանանեխ դեղագործական 
նպատակների համար. լոսյոններ անասնա-
բուժական նպատակների համար. միրոբալանի 
կեղև դեղագործական նպատակների համար. 
քիմիական պատրաստուկներ մրիկով 
վարակված հատիկաբույսերը մշակելու համար. 
թմրադեղեր. հոտոտելի աղեր. քսուքներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ափիոնային պատրաստուկներ. ափիոն. 
օպոդելդոկ. պատրաստուկներ օրգանա-
բուժության համար. ոսկու ամալգամներ 
(սնդկազոդք) ատամների համար.  պեկտիններ 
դեղագործական նպատակների համար. 
հիգիենիկ տամպոններ կանանց համար. 
հիգիենիկ սրբիչներ, միջադիրներ. ֆենոլներ 
դեղագործական նպատակների համար. թուղթ 
մանանեխային սպեղանիների համար. 
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ մաշկի 
խնամքի համար. խոտային թեյեր բժշկական 
նպատակների համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար. 
պեպսիններ (ֆերմենտներ) դեղագործական 
նպատակների համար. պատիճներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
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առաջին օգնության լրացված դեղատուփեր. 
ֆոսֆատներ դեղագործական նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար. միջոցներ 
ոտքերը քրտնելու դեմ. արյան պլազմա. թույներ. 
կալիումի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. պիրետրումի փոշի. քվեբրախո 
(դաբաղային էքստրակտ) բժշկական 
նպատակների համար. քվասիա (տոնուսը 
բարձրացնող միջոց) բժշկական նպատակների 
համար. քինաքինայի (խինինի) կեղև բժշկական 
նպատակների համար. քինին բժշկական 
նպատակների համար. քինոլին բժշկական 
նպատակների համար. ռադիոակտիվ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
ռադիում բժշկական նպատակների համար. 
բուժիչ արմատներ. խավարծիլի արմատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
տոնուսը բարձրացնող միջոցներ (դեղային 
պատրաստուկներ). ազոտաթթվական հիմ-
նային բիսմութ դեղագործական նպատակների 
համար. սարսապարիլ բժշկական նպատակ-
ների համար. արյուն բժշկական նպատակների 
համար. բժշկական տզրուկներ. ուսի 
վիրաբուժական վիրակապեր. ցավամոքիչ 
միջոցներ տրանկվիլիզատորներ. հասկաժանգ 
դեղագործական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներ շիճուկաբուժության համար. 
մանանեխի սպեղանի. պատրաստուկներ հողը 
մանրէազերծելու համար. քնաբերներ. 
նատրիումի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ մանրէազերծման 
համար. ստրիխնին. արյուն կանգնեցնող 
(արյունարգել) միջոցներ. շաքար բժշկական 
նպատակների համար. սուլֆամիդային 
պատրաստուկներ (դեղորայքային պատրաս-
տուկներ). բժշկական մոմեր դեղամոմեր. 
գինեքար դեղագործական նպատակների 
համար. բևեկնայուղ դեղագործական 
նպատակների համար. տերպենթին 
դեղագործական նպատակների համար. թիմոլ 
դեղագործական նպատակների համար. 
միջոցներ քրտնելու դեմ. հատուկ նյութերով 
տոգորված թուղթ ցեցերի դեմ. 
անասնաբուժական պատրաստուկներ. քիմիա-
կան պատրաստուկներ վարակված խաղողը 
մշակելու համար. պատրաստուկներ մակա-
բույծներին ոչնչացնելու համար. թարախաքաշ 

միջոցներ. ացետատներ դեղագործական 
նպատակների համար. թթուներ դեղա-
գործական նպատակների համար. կպչուն 
ժապավեններ բժշկական նպատակների 
համար. ալկալոիդներ բժշկական նպատակների 
համար. դիետիկ սննդամթերք բժշկական 
նպատակների համար. մանկական սնունդ. 
ալյումինի ացետատ դեղագործական 
նպատակների համար. նշի կաթ դեղագործական 
նպատակների համար. քսուքներ արևայրուքի 
դեմ. լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. մատուտակի ձողիկներ դեղագործա-
կան նպատակների համար. խմելու սոդա 
դեղագործական նպատակների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. բրոմ դեղագործական 
նպատակների համար. դիետիկ ըմպելիքներ 
բժշկական նպատակների համար. քափուրի 
յուղ բժշկական նպատակների համար. քափուր 
բժշկական նպատակների համար. սառնա-
շաքարներ բժշկական նպատակների համար. 
կարբոնիլ (հակամակաբուծային միջոց). 
ալգիցիդներ. լեցիթին բժշկական նպատակների 
համար. գազեր բժշկական նպատակների 
համար. ամենօրյա միջադիրներ (հիգիենիկ). 
մայր մեղվի կաթ դեղագործական նպատակ-
ների համար. բժշկական միջոցներ նիհարելու 
համար. բարդ ցելյուլոզային (թաղանթա-
նյութային) եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. կաուստիկներ 
դեղագործական նպատակների համար. պարզ 
ցելյուլոզային (թաղանթանյութային) եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
հացահատիկային բույսերի մշակման 
երկրորդական արգասիքներ բժշկական 
նպատակների համար. քիմիական պատրաս-
տուկներ դեղագործական նպատակների 
համար. կոլոդիում դեղագործական 
նպատակների համար. թթու գինեքար 
դեղագործական նպատակների համար. 
կրեոզոտ (փայտի տոգորանյութ) դեղա-
գործական նպատակների համար. ատամնա-
բուժական դեղամիջոցներ. դեղամիջոցներ 
մարդու համար. դեղամիջոցներ անասնա-
բուժական նպատակների համար. ախտորոշ-
ման պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. գլիցերին բժշկական 
նպատակների համար. միքստուրաներ. 
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ֆերմենտներ դեղագործական նպատակների 
համար. ծծմբածաղիկ դեղագործական նպա-
տակների համար. ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) 
դեղագործական նպատակների համար. ծխելու 
խոտեր բժշկական նպատակների համար. 
բժշկական պատրաստուկներ ծխեցման համար. 
գխտորաթթու դեղագործական նպատակների 
համար. վազելին բժշկական նպատակների 
համար. խաղողաշաքար (գլյուկոզա) բժշկական 
նպատակների համար. դեղնախեժ բժշկական 
նպատակների համար. գուրյուն-բալզամ 
(բալասան) բժշկական նպատակների համար. 
գայլուկի լուծամզուքներ (էքստրակտներ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
գերչակի յուղ բժշկական նպատակների համար. 
ջրածնի պերօքսիդ բժշկական նպատակների 
համար. յոդ դեղագործական նպատակ ների 
համար. յոդիդներ դեղագործական նպա-
տակների համար. ալկալիական մետաղների 
յոդիդներ դեղագործական նպատակների 
համար. իզոտոպներ բժշկական նպատակների 
համար. դիետիկ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. խանձարուրներ 
անմիզապահությամբ տառապողների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ անասնա-
բուժական նպատակների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
անասնա բուժական նպատակների համար. 
քիմիական ռեակտիվներ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ հպաոսպնյակների մաքրման 
համար. դիաստազ (խմորիչ) բժշկական 
նպատակների համար.  սննդային նրբաթելեր. 
ֆերմենտներ բժշկական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ անասնաբուժական նպատակ-
ների համար. ֆերմենտային (խմորիչ) 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակ ների 
համար. ֆերմենտային (խմորիչ) պատրաս-
տուկներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. հիգիենիկ կիսավարտիքներ անմիզա-
պահությամբ տառապողների համար. 
չորարարներ բժշկական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներով տոգորված անձեռոցիկներ. 
միկրոտարրերով պատրաստուկներ մարդկանց 
և կենդանիների համար. ամինաթթուներ 
բժշկական նպատակների համար. ամինա-
թթուներ անասնաբուժական նպատակների 

համար. բարձիկներ կրծքով կերակրելիս 
օգտագործելու համար. մայրու կեղև, որն 
օգտագործվում է որպես ռեպելենտ՝ վանիչ 
նյութ.  ախտահանիչ միջոցներ քիմիական 
զուգարանների համար. ձկան ալյուր 
դեղագործական նպատակների համար. 
սննդային հանքային հավելումներ. բժշկական 
միջոցներ ատամի խոռոչի խնամքի համար. 
սննդային հավելումներ. ոսկրացեմենտ 
վիրաբուժական և ոսկրաբուժական նպա-
տակների համար. ծխեցման համար ռեպե-
լենտներ միջատների դեմ. ակարիցիդներ 
(տիզասպաններ). հակաբիոտիկներ. բժշկական 
նպատակներով օգտագործվող միջոցներ 
ախորժակը ճնշելու համար. պատրաստուկներ 
բրոնխները լայնացնելու համար. կոշտուկային 
բարձիկներ. մոլեսկին (բամբակե գործվածք) 
բժշկական նպատակների համար. հեշտոցային 
լուծույթներ բժշկական նպատակների համար. 
բժշկական պատրաստուկներ մազերն 
աճեցնելու համար. ստերոիդներ. օժանդակ 
միջոցներ բժշկական նպատակների համար. 
վիրաբուժական հյուսվածքապատվաստներ 
կենդանի հյուսվածքներից. բժշկական 
նպատակներով օգտագործվող աչքի 
վիրակապեր. թթվածին բժշկական նպա-
տակների համար. հոտազերծիչներ հագուստի 
կամ մանածագործվածքային արտադրանքի 
համար. օդը թարմացնող հոտազերծիչներ. 
հեշտոցային լվացման միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար. ցողունային բջիջներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
ցողունային բջիջներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. մշակաբույսեր կենսա-
բանական հյուսվածքներից բժշկական 
նպատակների համար. մշակաբույսեր կենսա-
բանական հյուսվածքներից անասնաբուժա կան 
նպատակների համար. սառեցնող հեղուկա-
ցիրներ բժշկական նպատակների համար. 
քսանյութեր ինտիմ նպատակների համար. 
պատրաստուկներ հալվե վերայից 
դեղագործական նպատակների համար. 
մարգարտե դիմափոշի բժշկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
սեռական ակտիվությունը պակասեցնելու 
համար. մանկական խանձարուրներ. 
մանկական կիսավարտիք-խանձարուրներ. 
բուժա կան պատրաստուկներ աչքերը լվանալու 
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համար. հաբեր ախորժակը զսպելու համար. 
հաբեր նիհարելու համար. արևայրուքի հաբեր. 
հաբեր-հակաօքսիդանտներ. սննդային հավե-
լումներ կենդանիների համար. սպիտակուցային 
սննդային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
կտավատի սերմերից. սննդային հավելումներ 
կտավատի սերմի յուղից. սննդային հավելում-
ներ ցորենի ծիլերից. խմորիչի սննդային 
հավելումներ. սննդային հավելումներ մայր 
մեղվի կաթից. ակնամոմ դեղագործական 
նպատակների համար. սննդային հավելումներ 
ակնամոմից. սննդային հավելումներ բույսերի 
ծաղկափոշուց. սննդային հավելումներ 
ֆերմենտներից. սննդային հավելումներ 
խաղողա շաքարից (գլյուկոզայից). սննդային 
հավելումներ լեցիթինից. սննդային հավելումներ 
ալգինատից. ալգինատներ դեղագործական 
նպատակների համար. սննդային հավելումներ 
կազեինից. սննդային հավելումներ պրոտեի-
նից. պրոտեինից սննդային հավելումներ 
կենդանիների համար. ռեակտիվ թուղթ 
բժշկական նպատակներով. սպիրտ 
դեղագործական նպատակների համար. 
պեստիցիդներ. խանձարուրներ ընտանի 
կենդանիների համար. ախտահանիչ միջոցներ 
ախտահանիչներ. վիրաբուժական սոսինձ. 
ախտորոշիչ կենսաբանական մարկերներ 
բժշկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ կորյակային հիվանդու-
թյունները բուժելու համար. բուժական 
անասնակեր կենդանիների համար. ախտորո-
շիչ պատրաստուկներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. բամբակյա փայտիկներ 
բժշկական օգտագործման համար բամբակյա 
տամպոններ բժշկական նպատակների համար. 
մանկական սննդային խառնուրդներ. կաթի 
փոշի երեխաների համար. հյուսվածքա-
պատվաստներ (կենդանի հյուսվածքներ). 
կոլագեն բժշկական նպատակների համար. 
բուսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
դեղագործական ապրանքներ. միկրո օրգա-
նիզմներից պատրաստուկներ բժշկա կան կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ֆիտոթերապևտիկ պատրաստուկներ բժշկա-
կան նպատակների համար. բույսերի 
էքստրակտներ բժշկական նպատակների 
համար. սեռական տոնուսը բարձրացնող ժելեր. 

իմունախթանիչներ. նուտրիցևտիկ պատրաս-
տուկներ թերապևտիկ կամ բժշկական 
նպատակներով. բժշկական նպատակներին 
հարմարեցրած սառեցումով չորացրած սնունդ. 
բժշկական նպատակներին հարմարեցված 
համասեռ սնունդ. նախապես լցված 
ներարկիչներ բժշկական նպատակներով. 
բժշկական նպատակներին հարմարեցրած 
սառեցումով չորացրած միս. ռեակտիվ թուղթ 
անասնաբուժական նպատակներով. կապակ-
ցող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. ատամի մածուկներ բուժական. բուժիչ 
պատրաստուկներ ոջիլների դեմ (պեդիկու-
լիցիդներ). ոջիլասպան շամպուններ. 
միջատասպան շամպուններ կենդանիների 
համար. անասնաբուժական միջատասպան 
լվացող միջոցներ. հակամանրէային օճառներ. 
ձեռքերը լվանալու հակամանրէային միջոցներ. 
սափրվելուց հետո օգտագործվող բուժական 
լոսյոններ. բուժիչ շամպուններ. արդուզարդի 
բուժիչ պատրաստուկներ. մազերի բուժիչ 
լոսյոններ. բուժիչ չոր շամպուններ. բուժիչ 
շամպուններ ընտանի կենդանիների համար. 
ախտահանող օճառներ. բուժիչ օճառներ. 
մերսման մոմեր թերապևտիկ նպատակների 
համար. ասաիի փուշու հիմքի վրա սննդային 
հավելումներ. վիտամինային հավելումներով 
սպեղանալաթեր. սննդային հավելումներ 
կոսմետիկական ազդեցությամբ. նիկոտինային 
ծամոն (խեժ) ծխելուց հրաժարվելու համար. 
նիկոտինային սպեղանալաթ ծխելուց 
հրաժարվելու համար. դենդրիմերի հիմքով 
պոլիմերից պատրաստված դեղապատիճներ 
դեղագործական արտադրանքի համար. 
քիմիական պատրաստուկներ վարակված 
հացահատիկային բույսերը մշակելու համար. 
մաշկային ներարկային լցանյութեր.  միջատա-
սպան նյութերով տոգորված ապարանջաններ:

____________________

(210) 20190407  (111) 29565
(220) 04.03.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 04.03.2029
(730) Արմեն Հովհաննիսյան, Երևան, Խուդյա-
կովի 84/1, բն.32, AM 
(442) 01.04.2019
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(540) 

(526) «TOUR» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կապույտ, կանաչ, սպիտակ և երկնագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20190556 (111) 29566
(220) 26.03.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 26.03.2029
(730) Բոտտեգա Վենետա Ս.Ր.Լ., IT 
(442) 16.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. օծանելիք. 

ծաղիկների էքստրակտներ (պարֆյումերիա). 
պարֆյումերային  ջուր. անուշաբույր ջուր 
(օդեկոլոն). հարդարանքի ջուր. քսուքներ 
սափրվելուց հետո օգտագործելու համար. 
լոսյոններ սափրվելուց հետո օգտագործելու 
համար. լոսյոններ սափրվելու համար. քսուքներ 
և փրփուր սափրվելու համար. եթերային 
յուղեր անձնական օգտագործման համար. 
կոսմետիկական դիմակներ. կոսմետիկական 
սառը քսուքներ. ձեռքի կրեմներ. մարմնի և 
դեմքի կրեմներ. հոտազերծիչներ անձնական 
օգտագործման համար. արդուզարդի միջոցներ 
քրտնելու դեմ անձնական օգտագործման 
համար. մաքրող միջոցներ մաշկի համար. օճառ 
անձնական օգտագործման համար. օճառներ 
հարդարանքի համար. օճառ լոգանքի համար. 
փրփուր լոգանքի և ցնցուղ ընդունելու համար. 
ժել լոգանքի և ցնցուղ ընդունելու համար. յուղ 
մարմնի համար. լոսյոն մարմնի համար. լոսյոն 
մաշկի համար. հարդարանքի (արդուզարդի) 

տալկ. ատամի մածուկներ, ատամի փոշիներ. 
լոսյոններ արևայրուքի համար. աերոզոլի 
տեսքով պարֆյումերային միջոցներ սենյակի 
համար. ծաղիկներից և խոտերից բուրավետ 
խառնուրդներ. բուրավետիչներ սենյակի 
համար. հոտավետ (բուրավետ) նյութեր 
սպիտակեղենի բուրավետացման համար. 
աղեր վաննաների համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
շամպուններ. մազերի լավորակիչներ. լաքեր 
մազերի համար. ժել մազերի համար. շրթներկ. 
փայլ շրթունքների համար. դիմափոշի. աչքի 
մատիտներ. կոսմետիկական միջոցներ 
թարթիչները և հոնքերը ներկելու համար. 
ստվերաներկ. տոնային (երանգավորող) 
կրեմներ. մատիտներ շրթունքների համար. 
գծաներկ. լաքեր եղունգների համար. 
հարդարանքի կաթ. պատրաստուկներ 
դիմահարդարանքը հեռացնելու համար.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. ճամփորդական 
սնդուկներ (ուղեբեռի) և ուղեպայուսակներ. 
ճամպրուկներ, կաշվե պիտակներ ուղեբեռի 
համար. հովանոցներ, արևի հովանոցներ և 
ձեռնափայտեր (գավազաններ). մտրակներ, 
լծասարքեր կենդանիների համար և 
կաշեգործական-թամբագործա կան իրեր. 
պայու  սակներ, ուսապայուսակներ, «հոբո» 
պայուսակներ, ուղեպայուսակներ, կանացի 
պայուսակներ, գոտու վրա կրվող պայուսակներ, 
դրամապանակներ, թղթապայուսակներ 
(կաշեգալանտերեա), տափակ ճամպրուկներ 
փաստաթղթերի համար, կաշվե պայուսակներ 
փաթեթավորման համար, կլատչեր, 
դպրոցական պայուսակներ, քսակներ, 
բանալիների կաշվե պատյաններ, փոքր 
կանացի պայուսակ-ուղեպայուսակներ (երկու 
բռնիչներով երկարավուն պայուսակ ներ), 
թիկնապայուսակներ, դատարկ պիտույքա-
տուփեր հարդարանքի իրերի համար, ձեռքի 
պայուսակներ. ծովափի պայուսակներ, 
պորտպլեդներ, կրեդիտ քարտերի կաշվե 
պատյաններ, տնտեսական պայուսակներ  
կաշվից կամ մանածագործվածքից, բռնիչներով 
մեծ պայուսակներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20190562  (111) 29567
(220) 26.03.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 26.03.2029
(730) Գունսան Էլեկտրիկ Մալզեմելերի Սանայի 
Վե Թիքարեթ Անոնիմ Սիրկետի, TR 
(442) 16.04.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, մոխրագույն, սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 09. էլեկտրական կուտակիչներ 
տրանս պորտային միջոցների համար. 
վթարային ազդասարքեր. վառոցքի 
համակարգերի մարտկոցներ. անոդային 
մարտկոցներ. տրանսֆորմատորներ 
(էլեկտրա   կա նություն). հրդեհի ազդա-
նշանիչ ներ. վթարային էլեկտրական 
զանգեր. մագնիսական ժապավեններ. 
փակ անջատիչներ (էլեկտրականություն). 
կոմուտատորներ. հաշվիչներ. միացման 
տուփեր (էլեկտրականություն). կոմուտացման 
վահաններ. էլեկտրական փոխարկիչներ. 
խցակի էլեկտրական երկժանիներ. 
էլեկտրական ապահովիչներ. էլեկտրական 
միացքներ. մագնիսական լարեր. լիցքավորող 
սարքեր կուտակիչների համար. հալուն 
ապահովիչներ. գալվանական տարրերի 
մարտկոցներ. քանակի ցուցիչներ. ժամա-
նակի ավտոմատ ռելեներ. էլեկտրական 
մարտկոցներ. էլեկտրական կուտակիչներ. 
օպտիկական սարքեր և գործիքներ. զանգեր 
(տագնապի ազդասարքեր). էլեկտրական 
դիմադրություններ. էլեկտրական փականներ. 
հեռակառավարման ապարատուրա. 
էլեկտրական սարքեր գողությունները կանխելու 
համար. պահպանական ազդանշանային 
սարքեր. նույնականացման մագնիսական 
քարտեր. փակող շերտով լուսատարրեր 
(ֆոտոէլեմենտներ). մագնիսական սկա-
վառակներ. կիսահաղորդիչներ. չիպեր 
(ինտեգրալ սխեմաներ). նյութեր էլեկտրա-
հաղորդման գծերի համար (լարեր, 
մալուխներ). արևային մարտկոցներ. դռան 
էլեկտրական զանգեր. լուսավորության 

էլեկտրական կարգավորիչներ. մագնիսական 
տեղեկակիրներ. մագնիսական կոդա-
վորիչներ. մագնիսական ժապավենի 
բլոկներ համակարգիչների համար. տրան-
զիստորներ (էլեկտրոնիկա). գործարկման 
մետաղաճոպաններ շարժիչների համար. 
լուսավորման համակարգերի բալաստային 
դիմադրություններ. սոլենոիդային կափույրներ 
(էլեկտրամագնիսական փոխարկիչներ). 
անհատականացման մագնիսական 
ապարանջաններ. տպատախտակներ. 
լուսարձակող դիոդներ (ԼԱԴ). էլեկտրական 
ձայնահաններ (ադապտերներ). արևային 
մարտկոցներ էլեկտրաէներգիայի 
արտադրության համար. էլեկտրոնային 
սիգարետների մարտկոցներ. էլեկտրոնային 
բանալի-բրելոկներ հեռակառավարման համար. 
խցակի էլեկտրական վարդակներ:

____________________

(210) 20190568 (111) 29568
(220) 27.03.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 27.03.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հայկ Անանյան 
Գևորգի, Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս, 
17/1, բն. 13, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

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

դաս 35. սպորտային պարագաների 
վաճառք:

____________________

(210) 20190589 (111) 29569
(220) 29.03.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 29.03.2029
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 
9, AM 
(442) 16.04.2019
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(540) 

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

գլանակներ:
____________________

(210) 20190594 (111) 29570
(220) 29.03.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 29.03.2029
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 
9, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

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

գլանակներ: 
____________________

(210) 20190596 (111) 29571
(220) 29.03.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 29.03.2029
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 
9, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

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

գլանակներ: 
____________________

(210) 20190597  (111) 29572
(220) 29.03.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 29.03.2029

(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 
9, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

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

գլանակներ: 
____________________

(210) 20190602 (111) 29573
(220) 29.03.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 29.03.2029
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 
9, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

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

գլանակներ: 
____________________

(210) 20190619  (111) 29574
(220) 01.04.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 01.04.2029
(730) «Շեմմ քոնսալթինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Գարեգին Նժդեհի 17, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
(C:57 M:0 Y:93 K:0) և կապույտ (C:84 M:52 Y:42 
K:18) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. խորհրդատվություն 
գործարարության կազմակերպման և 
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կառավարման հարցերով. խորհրդատվություն 
աշխատակիցների անձնակազմը կառա-
վարելու հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով:

____________________

(210) 20190633 (111) 29575
(220) 03.04.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 03.04.2029
(730) «Բրեվիս փրոփերթիս» ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթ Անհաղթ փ., շ. 23/6, տարածք 52, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(526) «business center» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
(R 250, G 178, B 23) և մոխրագույն (R 79, G 79, 
B 79) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. տարածքների վարձով տրամա-
դրում:

____________________

(210) 20190666 (111) 29576
(220) 05.04.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 05.04.2029
(730) Բոտտեգա Վենետա Ս.Ր.Լ., IT 
(442) 16.05.2019
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 03. կոսմետիկական միջոցներ. 
օծանելիք. ծաղիկների էքստրակտներ (պարֆյու-
մերիա). պարֆյումերային  ջուր. անուշաբույր 
ջուր (օդեկոլոն). հարդարանքի ջուր. քսուքներ 
սափրվելուց հետո օգտագործելու համար. 
լոսյոններ սափրվելուց հետո օգտագործելու 
համար.  լոսյոններ սափրվելու համար. քսուքներ 
և փրփուր սափրվելու համար. եթերային 
յուղեր անձնական օգտագործման համար. 
կոսմետիկական դիմակներ. կոսմետիկական 
սառը քսուքներ. ձեռքի կրեմներ. մարմնի և 
դեմքի կրեմներ. հոտազերծիչներ անձնական 
օգտագործման համար. արդուզարդի միջոցներ 
քրտնելու դեմ անձնական օգտագործման 
համար. մաքրող միջոցներ մաշկի համար. օճառ 
անձնական օգտագործման համար. օճառներ 
հարդարանքի համար. օճառ լոգանքի համար. 
փրփուր լոգանքի և ցնցուղ ընդունելու համար. 
ժել լոգանքի և ցնցուղ ընդունելու համար. յուղ 
մարմնի համար. լոսյոն մարմնի համար. լոսյոն 
մաշկի համար. հարդարանքի (արդուզարդի) 
տալկ. ատամի մածուկներ, ատամի փոշիներ. 
լոսյոններ արևայրուքի համար. աերոզոլի 
տեսքով պարֆյումերային միջոցներ սենյակի 
համար.  ծաղիկներից և խոտերից բուրավետ 
խառնուրդներ. բուրավետիչներ սենյակի 
համար. հոտավետ (բուրավետ) նյութեր 
սպիտակեղենի բուրավետացման համար. 
աղեր վաննաների համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
շամպուններ. մազերի լավորակիչներ. լաքեր 
մազերի համար. ժել մազերի համար. շրթներկ. 
փայլ շրթունքների համար. դիմափոշի. աչքի 
մատիտներ. կոսմետիկական միջոցներ 
թարթիչները և հոնքերը ներկելու համար. 
ստվերաներկ. տոնային կրեմներ. մատիտներ 
շրթունքների համար. գծաներկ աչքերի համար. 
լաքեր եղունգների համար. հարդարանքի 
կաթ. պատրաստուկներ դիմահարդարանքը 
հեռացնելու համար.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. ճամփորդական 
սնդուկներ (ուղեբեռի) և ուղեպայուսակներ. 
ճամպրուկներ,  կաշվե պիտակներ ուղեբեռի 
համար. հովանոցներ, արևի հովանոցներ և 
ձեռնափայտեր (գավազաններ). մտրակներ, 
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լծասարքեր կենդանիների համար և 
կաշեգործական - թամբագործական իրեր. 
պայուսակներ. ուսապայուսակներ. հոբո 
պայուսակներ. ուղեպայուսակներ, կանացի 
պայուսակներ. գոտու վրա կրվող պայուսակ-
ներ. դրամապանակներ, թղթապայուսակներ 
(կաշեգալանտերեա). տափակ ճամպրուկներ 
փաստաթղթերի համար. կաշվե պայուսակներ 
փաթեթավորման համար. կլատչներ, 
դպրո ցական պայուսակներ. քսակներ, 
բանալիների կաշվե պատյաններ. փոքր 
կանացի պայուսակ-ուղեպայուսակներ (երկու 
բռնիչներով երկարավուն պայուսակներ). 
թիկնապայուսակներ, դատարկ պիտույքա-
տուփեր հարդարանքի իրերի համար.  ձեռքի 
պայուսակներ. ծովափի պայուսակներ. 
պորտպլեդներ,  կրեդիտ քարտերի կաշվե 
պատյաններ. տնտեսական պայուսակներ  
կաշվից կամ մանածագործվածքից, բռնիչներով 
մեծ պայուսակներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20190695 (111) 29577
(220) 09.04.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 09.04.2029
(730) Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ Բրենդս ԼԼՔ, US 
(442) 03.06.2019
(540) 

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

դաս 30. ոչ բուժական քաղցրավենիք. 
շոկոլադ. շոկոլադե հրուշակեղեն. քաղցրավենիք. 
հացաբուլկեղեն. թխվածք. թխվածքաբլիթ. 
շոկոլադե հրուշակներ (բրաունի). չիզքեյք. 

մանրացրած թխվածքաբլիթ. կուտապներ. 
կորժ. աղանդեր (հրուշակեղեն). սառեցրած 
հրուշակեղեն. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. տաք շոկոլադ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20190714  (111) 29578
(220) 09.04.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 09.04.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահան Սիմիկյան, 
Երևան, Մաշտոցի 15 շենք, նկուղ, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 

ռեստորանների ծառայություններ. բարերի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20190742  (111) 29579
(220) 15.04.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 15.04.2029
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 
9, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

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

գլանակներ:
____________________
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(210) 20190743  (111) 29580
(220) 15.04.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 15.04.2029
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 
9, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

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

գլանակներ: 
____________________

(210) 20190745  (111) 29581
(220) 15.04.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 15.04.2029
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 
9, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

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

գլանակներ: 
____________________

(210) 20190746  (111) 29582
(220) 15.04.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 15.04.2029
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 
9, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

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

գլանակներ: 
____________________

(210) 20190751  (111) 29583
(220) 15.04.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 15.04.2029
(730) Սփորթ ընդ Ֆեյշըն Մենեգմընթ Փթե. 
Լթդ., SG 
(442) 16.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 04. պինդ վառելանյութ. պատրույգներ  

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

դաս 05. լրացված դեղատուփեր.
դաս 06. սովորական մետաղներ և դրանց 

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

դաս 08. սեղանի սպասք, մասնավորապես` 
պատառաքաղներ, գդալներ, դանակներ. 
դանակներ (ձեռքի գործիքներ). գրչահատ 
դանակներ. որսորդական դանակներ. 
պահածոյի ոչ էլեկտրական դանակներ. թիեր 
(ձեռքի գործիքներ). սղոցներ (ձեռքի գործիքներ). 
կացիններ.  դանակ սրելու գործիքներ. ձեռքի 
շարժակով ձեռքի գործիքներ.

դաս 09. էլեկտրական կուտակիչներ. 
հեռադիտակներ. կշեռքներ. պաշտպանիչ 
սաղավարտներ. կողմնացույցներ. էլեկտրա-
կան ձայնահաններ (ադապտերներ). ռադիո-
հաղորդիչներ. ազդանշանային լապտերներ. 
չափիչ ժապավեններ երկարությունը չափելու 
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համար.  դինամո ռադիոընդունիչներ. փրկա-
րար բաճկոնակներ. ընդունիչ-հաղորդիչ 
ռադիոկայաններ.

դաս 10. ականջի վիրախծուծներ (ականջը 
պաշտպանելու հարմարանքներ).

դաս 11. ջերմակներ ոտքերի համար. 
ջերմակներ ձեռքերի համար. կենցաղային 
էլեկտրական օդափոխիչներ. կենցաղային 
օդափոխիչներ, այդ թվում` կոմպակտ. լամպեր 
ընդգրկված 11-րդ դասում. գրպանի էլեկտրական 
լապտերներ. լուսավորման լապտերներ. 
լապտերներ ընդգրկված 11-րդ դասում. 
կրակարաններ (մանղալներ). գրիլ-ցանցեր. 
այրոցներ. խարույկ վառելու պարագաներ 
սնունդը խարույկի վրա պատրաստելու համար, 
մասնավորապես` վառիչներ, հրահաններ. 
հերմետիկ տոպրակներով ճամփորդական 
ցնցուղներ. լապտերներ ավտոմեքենաների 
համար. ճակատի լապտերներ.

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

դաս 17. ռետինե հերմետիկ տոպրակներ 
փաթեթավորման համար.

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

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

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

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

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

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

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

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

դաս 27. տուրիստական գորգեր. ինքնա-
փչվող գորգեր.

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

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

____________________

(210) 20190765  (111) 29584
(220) 15.04.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 15.04.2029
(730) «Լիդեռ միթ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր-Արեշ 
17-րդ փ., տուն 19, AM 

(442) 16.05.2019
(540) 

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

դաս 29. երշիկեղեն. միս. մսային դոնդող. 
որսամիս. խոզապուխտ. մսային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). բեկոն. լյարդի պաշտետներ. 
նրբերշիկ. աղը դրած միս. խոզի սննդային 
ճարպ. կենդանական սննդային ճարպեր. 
ենթամթերքներ. լյարդ. պահածոյացված 
միս. խոզի միս. մսի պահածոներ. նրբերշիկ 
պաքսիմատի մեջ. սառեցումով չորացրած միս. 
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար:

____________________

(210) 20190773  (111) 29585
(220) 16.04.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 16.04.2029
(730) Սփորթ ընդ Ֆեյշըն Մենեգմընթ Փթե. 
Լթդ., SG 
(442) 16.05.2019
(540) 

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

դաս 04. պինդ վառելանյութ. պատրույգներ  
գազի լամպերի համար, այդ թվում`  ցանց-
պատրույգներ գազի լամպերի համար. չոր 
վառելանյութ.
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դաս 05. լրացված դեղատուփեր.
դաս 06. սովորական մետաղներ և դրանց 

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

դաս 08. սեղանի սպասք, մասնավորապես` 
պատառաքաղներ, գդալներ, դանակներ. 
դանակներ (ձեռքի գործիքներ). գրչահատ 
դանակներ. որսորդական դանակներ. 
պահածոյի ոչ էլեկտրական դանակներ. թիեր 
(ձեռքի գործիքներ). սղոցներ (ձեռքի գործիքներ). 
կացիններ.  դանակ սրելու գործիքներ. ձեռքի 
շարժակով ձեռքի գործիքներ.

դաս 09. էլեկտրական կուտակիչներ. 
հեռադիտակներ. կշեռքներ. պաշտպանիչ 
սաղավարտներ. կողմնացույցներ. էլեկտրա-
կան ձայնահաններ (ադապտերներ). ռադիո-
հաղորդիչներ. ազդանշանային լապտերներ. 
չափիչ ժապավեններ երկարությունը չափելու 
համար.  դինամո ռադիոընդունիչներ. 
փրկարար բաճկոնակներ. ընդունիչ-հաղորդիչ 
ռադիոկայաններ.

դաս 10. ականջի վիրախծուծներ (ականջը 
պաշտպանելու հարմարանքներ).

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

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

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

դաս 17. ռետինե հերմետիկ տոպրակներ 
փաթեթավորման համար.

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

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

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

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

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

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

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

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

դաս 27. տուրիստական գորգեր. ինքնա-
փչվող գորգեր.

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

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

____________________

(210) 20190788 (111) 29586
(220) 17.04.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 17.04.2029
(730) Մարինա Աղազարյան, Երևան, Այգեստան, 
փ. 10, տուն 21, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 
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(526) «Food» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կանաչ և մուգ մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս պարունակող կամ մսից 
պատրաստված կիսաֆաբրիկատներ.

դաս 30. խմորեղեն. հացաբուլկեղեն:
____________________

(210) 20190802 (111) 29587
(220) 18.04.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 18.04.2029
(730) Անուշ Հայրապետյան, Երևան, Շիրազի 
52, բն. 19, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 35. առցանց հարթակ վարսա-

հարդարման, մատնահարդարման, դիմա-
հարդարման, կոսմետոլոգիական, մերսման և 
սպա ծառայություններ ամրագրելու համար:

____________________

(210) 20190819  (111) 29588
(220) 04.04.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 04.04.2029
(730) «Բրաբիոն ֆլորա սերվիս» ՍՊԸ, Կոտայքի 
մարզ, Պտղնի 22 փող., 5 շին., AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

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

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20190830 (111) 29589
(220) 25.04.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 25.04.2029
(730) Ռայմոնդ Հարիթունի Ավասափայան, 
Երևան, Վերին Անտառային փ., շ. 19Բ, բն. 14, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 29. զեյթունի սննդային յուղ:

____________________

(210) 20190866 (111) 29590
(220) 29.04.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 29.04.2029
(730) «Սան պարկ» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Շենգավիթ 
11 փ., տուն 40, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20190873 (111) 29591
(220) 29.04.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 29.04.2029
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(730) «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, Շահա-
միրյանների 22, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կապտաարծաթագույն, կապտաարծաթա-
գույն, արծաթագույն, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 

ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր. ծխախոտի և մելասի 
անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի մեջ 
օգտագործման համար:

____________________

(210) 20190891  (111) 29592
(220) 30.04.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 30.04.2029
(730) Գուրգեն Ջանիբեկյան, Երևան, Մայիսի փ. 
9, շ. 10, բն. 5, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

61

ՄԱՍ 1

61

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/1 

01 . 10 . 20 19

(511) 
դաս 38. համակարգչի միջոցով հաղորդա-

գրությունների և պատկերների փոխանցում. 
ռադիոհեռարձակում. հեռուստահեռարձա-
կում. լրատվական գործակալությունների 
ծառայու թյուններ. մալուխային հեռուստա-
հեռարձակում. էլեկտրոնային նամակների 
հաղորդում. արբանյակային կապ. 
հաղորդագրությունների էլեկտրոնային տախ-
տակ (հեռահաղորդակցական ծառայու-
թյուններ). անլար հեռարձակում. ռադիոկապ. 
տեսահաղորդում ըստ պահանջի: 

____________________

(210) 20190905 (111) 29593
(220) 10.04.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 10.04.2029
(730) Անհատ Ձեռնարկատեր Լուսինե Հայրա-
պետյան, Երևան, Նորագյուղ 69/1, AM 
(442) 03.06.2019
(540) 

(526) «Educational Center» և «Ուսումնական 
կենտրոն» արտահայտություններն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
խակի կանաչ (C-45M-5Y-100K-0) գույնով:
(511) 

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

____________________

(210) 20190906 (111) 29594
(220) 02.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 02.05.2029
(730) Ինթերվեթ Ինթերնեշնլ Բ.Վ., NL 
(442) 16.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր ընտանի 

թռչունների համար:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20190935 (111) 29595
(220) 06.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 06.05.2029
(730) Բրաուն-Ֆորման Ֆինլընդ Լթդ., FI 
(442) 16.05.2019
(540) 

(526) «VODKA OF FINLAND» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, ներառյալ` 
թորման միջոցով ստացված սպիրտային 
խմիչքներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20190953 (111) 29596
(220) 08.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 08.05.2029
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(730) Հարդ Ռոք Լիմիթիդ, JE 
(442) 03.06.2019
(540) 

(526) «STEAK BURGER» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանութւյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 30. կոտլետով, բիֆշտեքսով սենդ-
վիչներ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20190954 (111) 29597
(220) 08.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 08.05.2029
(730) Հարդ Ռոք Լիմիթիդ, JE 
(442) 03.06.2019
(540) 

(526) «BURGER SLIDERS» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 30. կոտլետով, բիֆշտեքսով սենդ-
վիչներ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20190966 (111) 29598
(220) 10.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 10.05.2029
(730) «Ալեքսանդր հոթել» ՍՊԸ, Երևան, 
Աբովյան 3/4, AM 
(442) 03.06.2019
(540) 

(526) «SPA» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 

սպիտակ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. վարսավիրանոցների ծառայու-
թյուններ. գեղեցկության սրահների ծառա-
յություններ. գեղագետ դիմահարդարների 
ծառայություններ. մերսում. մատնահարդարում. 
շոգեբաղնիքների ծառայություններ. մազա-
հեռացում մոմով (էպիլյացիա):

____________________

(210) 20190977  (111) 29599
(220) 13.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 13.05.2029
(730) Անի Հրանտի Գրիգորյան, Երևան, 
Դավիթաշեն, Իոսիֆյան 34/1, AM 
(442) 03.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 18. պայուսակներ. կաշվե պիտակներ. 

կաշվե պայուսակներ. դրամապանակներ. 
մորթեղեն. մշակված կաշիներ. արհեստական 
կաշի. հովանոցներ.

դաս 25. հագուստ. կաշվե հագուստ. 
կոշկեղեն. մուշտակներ. վերարկուներ. 
գլխարկներ. ձեռնոցներ. տրիկոտոժեղեն. 
ներքնազգեստ. գոտիներ. շալեր. շարֆեր. 
փողկապներ. սվիտերներ. պուլովերներ. 
հագուստի օձիքներ. լողազգեստներ. 
թիկնոցներ. դիմակահանդեսի կոստյումներ. 
ասեղնագործ հագուստ.

դաս 26. ճարմանդներ (հագուստի 
պարագաներ). կոճակներ. թևակապեր. 
հագուստի պարագաներ. զարդարանքներ 
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գլխարկների համար. տրեզ. ասեղնագործած 
իրեր. դեկորատիվ իրեր մազերի համար. 
զարդեր հագուստի համար. ծոպեր (արդուզարդի 
առարկաներ).

դաս 35. մեծածախ և մանրածախ վաճառք.
դաս 40. ասեղնագործում. հագուստի 

կարում. 
դաս 42. հագուստի մոդելավորում. գեղար-

վեստական դիզայն. արդյունաբերական 
նմուշների (դիզայնի) ստեղծման ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20190990 (111) 29600
(220) 14.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 14.05.2029
(730) «Մատադեռո սելարս» ՍՊԸ, Երևան, 
Մոսկովյան 8, բն. 22ա-23, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ:

____________________

(210) 20190991  (111) 29601
(220) 14.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 14.05.2029
(730) «Մատադեռո սելարս» ՍՊԸ, Երևան, 
Մոսկովյան 8, բն. 22ա-23, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ:

____________________

(210) 20190999 (111) 29602
(220) 15.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 15.05.2029
(730) Վահան Եգանյան, Երևան, Մոլդովական 
17, բն. 22, AM 

(442) 17.06.2019
(540) 

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

դաս 44. ստոմատոլոգիական կլինիկաների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20191018  (111) 29603
(220) 16.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 16.05.2029
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսի նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 03.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. քսուքներ խանձարուրներից 

առաջացած մաշկային բորբոքումների բուժման 
համար. քսուքներ մաշկային քորի, էկզեմայի 
բուժման համար. բժշկական նպատակներով 
լոգանքի պատրաստուկներ գրգռված, 
այտուցված ու բորբոքված մաշկի, մաշկային 
քորի հանգստացման և թեթևացման համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20191020  (111) 29604
(220) 17.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 17.05.2029
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(730) Սանոֆի, FR 
(442) 03.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք։

(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20191025  (111) 29605
(220) 17.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 17.05.2029
(730) «Մեդիա նախաձեռնությունների 
կենտրոն» ՀԿ, Երևան, Արշակունյաց 3, 3-րդ 
հարկ, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 

կինեմատոգրաֆիական սարքավորումների 
վարձույթ. կինոստուդիաների ծառայություններ. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
կինոֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ 
գովազդային հոլովակների. ռադիո և 
հեռուստատեսային ծրագրերի մոնտաժում. 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկա-
ցում. ձայնագրությունների ստուդիաների 
ծառայություններ. սեմինարների կազմակերպում 
և անցկացում. վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). 
ձայնային սարքավորումների վարձակալություն. 
լուսավորման սարքերի վարձույթ թատրոնների 
կամ հեռուստաստուդիաների համար. 
տեսախցիկների վարձույթ. սցենարներ 
գրելու ծառայություններ, բացառությամբ 
գովազդայինից. տեսագրությունների մոնտա-
ժում. տեսագրում. միկրոֆիլմերի ստեղծում. 
կինոֆիլմերի ստեղծում, բացառությամբ 
գովազդայինների:

____________________

(210) 20191026  (111) 29606
(220) 17.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 17.05.2029
(730) «47 ջուլրի» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 15, բն. 
4, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր.

դաս 35. մանրամեծածախ առևտուր:
____________________

(210) 20191048  (111) 29607
(220) 22.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 22.05.2029
(730) Արթուր Վարդապետյան, Արմավիրի 
մարզ, գ. Փարաքար, Ռոբերտ Գասպարյան փ., 
տուն 33, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 
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(511) 
դաս 41. մրցույթների կազմակերպում 

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

____________________

(210) 20191056  (111) 29608
(220) 22.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 22.05.2029
(730) «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Րաֆֆու 111, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. հականեխիչներ. դեղապատիճներ. 

քիմիա-դեղագործական պատրաստուկներ. 
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 
նպատակների համար. դեղամիջոցներ. 
քսուքներ բժշկական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներ մարդու համար. սննդային 
հավելումներ:  

____________________

(210) 20191057  (111) 29609
(220) 22.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 22.05.2029
(730) «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Րաֆֆու 111, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 5 . 

հականեխիչներ. դեղապատիճներ. քիմիա-
դեղագործական պատրաստուկներ. լվացող 
միջոցներ բժշկական նպատակների համար. 
ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ նպատակների 
համար. դեղամիջոցներ. քսուքներ բժշկական 
նպատակների համար. դեղամիջոցներ մարդու 
համար. սննդային հավելումներ: 

____________________

(210) 20191059  (111) 29610
(220) 22.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 22.05.2029
(730) «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Րաֆֆու 111, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. հականեխիչներ. դեղապատիճներ. 

քիմիա-դեղագործական պատրաստուկներ. 
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 
նպատակների համար. դեղամիջոցներ. 
քսուքներ բժշկական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներ մարդու համար. սննդային 
հավելումներ:  

____________________

(210) 20191060  (111) 29611
(220) 22.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 22.05.2029
(730) «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Րաֆֆու 111, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. հականեխիչներ. դեղապատիճներ. 

քիմիա-դեղագործական պատրաստուկներ. 
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 
նպատակների համար. դեղամիջոցներ. 
քսուքներ բժշկական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներ մարդու համար. սննդային 
հավելումներ:  

____________________

(210) 20191061  (111) 29612
(220) 22.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 22.05.2029
(730) «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Րաֆֆու 111, AM 
(442) 17.06.2019
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(540) 

(511) 
դաս 5. հականեխիչներ. դեղապատիճներ. 

քիմիա-դեղագործական պատրաստուկներ. 
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 
նպատակների համար. դեղամիջոցներ. 
քսուքներ բժշկական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներ մարդու համար. սննդային 
հավելումներ:

____________________

(210) 20191062  (111) 29613
(220) 22.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 22.05.2029
(730) «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Րաֆֆու 111, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. հականեխիչներ. դեղապատիճներ. 

քիմիա-դեղագործական պատրաստուկներ. 
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 
նպատակների համար. դեղամիջոցներ. 
քսուքներ բժշկական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներ մարդու համար. սննդային 
հավելումներ:  

____________________

(210) 20191063  (111) 29614
(220) 22.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 22.05.2029
(730) «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Րաֆֆու 111, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. հականեխիչներ. դեղապատիճներ. 

քիմիա-դեղագործական պատրաստուկներ. 

լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 
նպատակների համար. դեղամիջոցներ. 
քսուքներ բժշկական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներ մարդու համար. սննդային 
հավելումներ:  

____________________

(210) 20191067  (111) 29615
(220) 22.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 22.05.2029
(730) «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Րաֆֆու 111, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. հականեխիչներ. դեղապատիճներ. 

քիմիա-դեղագործական պատրաստուկներ. 
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 
նպատակների համար. դեղամիջոցներ. 
քսուքներ բժշկական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներ մարդու համար. սննդային 
հավելումներ: 

____________________

(210) 20191069  (111) 29616
(220) 22.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 22.05.2029
(730) «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Րաֆֆու 111, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. հականեխիչներ. դեղապատիճներ. 

քիմիա-դեղագործական պատրաստուկներ. 
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 
նպատակների համար. դեղամիջոցներ. 
քսուքներ բժշկական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներ մարդու համար. սննդային 
հավելումներ:  

____________________
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(210) 20191071  (111) 29617
(220) 22.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 22.05.2029
(730) «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Րաֆֆու 111, 
AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. հականեխիչներ. դեղապատիճներ. 

քիմիա-դեղագործական պատրաստուկներ. 
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 
նպատակների համար. դեղամիջոցներ. 
քսուքներ բժշկական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներ մարդու համար. սննդային 
հավելումներ:  

____________________

(210) 20191072  (111) 29618
(220) 22.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 22.05.2029
(730) «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Րաֆֆու 111, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. հականեխիչներ. դեղապատիճներ. 

քիմիա-դեղագործական պատրաստուկներ. 
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 
նպատակների համար. դեղամիջոցներ. 
քսուքներ բժշկական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներ մարդու համար. սննդային 
հավելումներ: 

____________________

(210) 20191073  (111) 29619
(220) 22.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 22.05.2029

(730) «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Րաֆֆու 111, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. հականեխիչներ. դեղապատիճներ. 

քիմիա-դեղագործական պատրաստուկներ. 
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 
նպատակների համար. դեղամիջոցներ. 
քսուքներ բժշկական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներ մարդու համար. սննդային 
հավելումներ: 

____________________

(210) 20191075  (111) 29620
(220) 22.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 22.05.2029
(730) «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Րաֆֆու 111, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. հականեխիչներ. դեղապատիճներ. 

քիմիա-դեղագործական պատրաստուկներ. 
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 
նպատակների համար. դեղամիջոցներ. 
քսուքներ բժշկական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներ մարդու համար. սննդային 
հավելումներ:  

____________________

(210) 20191076  (111) 29621
(220) 22.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 22.05.2029
(730) «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Րաֆֆու 111, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 
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(511) 
դաս 5. հականեխիչներ. դեղապատիճներ. 

քիմիա-դեղագործական պատրաստուկներ. 
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 
նպատակների համար. դեղամիջոցներ. 
քսուքներ բժշկական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներ մարդու համար. սննդային 
հավելումներ:  

____________________

(210) 20191077  (111) 29622
(220) 22.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 22.05.2029
(730) «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Րաֆֆու 111, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. հականեխիչներ. դեղապատիճներ. 

քիմիա-դեղագործական պատրաստուկներ. 
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 
նպատակների համար. դեղամիջոցներ. 
քսուքներ բժշկական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներ մարդու համար. սննդային 
հավելումներ: 

____________________

(210) 20191078  (111) 29623
(220) 22.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 22.05.2029
(730) «Ֆարմատեք» ՓԲԸ, Երևան, Րաֆֆու 111, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. հականեխիչներ. դեղապատիճներ. 

քիմիա-դեղագործական պատրաստուկներ. 
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 
նպատակների համար. դեղամիջոցներ. 

քսուքներ բժշկական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներ մարդու համար. սննդային 
հավելումներ: 

____________________

(210) 20191085  (111) 29624
(220) 22.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 22.05.2029
(730) «Փեթրոքեմ» ՍՊԸ, Երևան, Ֆուչիկի 
27/37, AM 
(442) 03.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

(ժավել), հեղուկներ ապակիների մաքրման 
համար, սպասքի լվացման հեղուկներ, ձեռքի 
հեղուկ օճառ, կերամիկա և սալիկներ մաքրելու 
համար նախատեսված փոշիներ և հեղուկներ, 
խողովակներ մաքրելու համար նախատեսված 
միջոցներ, սալօջախ մաքրելու համար 
նախատեսված հեղուկներ, օճառ, լվացքի 
փոշի, լվացքի հեղուկներ, շամպուն, մարմնի 
գել, մարմնի հոտազերծիչներ, եղունգների 
լաքահանիչներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20191090  (111) 29625
(220) 23.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 23.05.2029
(730) Կարինա Ղազարյան, Երևան, Կռիլովի փ., 
տուն 37, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 
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(526) «cafe & rest area» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների  ծառայություններ. ճաշա-
րանների  ծառայություններ. սննդամթերքի 
պատրաստում. առաքում. մատուցում և 
սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). հյուրանոցների  
ծառայություններ. մոթելների  ծառայություն-
ներ. ռեստորանների  ծառայություններ. 
ինքնա սպասարկման ռեստորանների  ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների  ծառայություններ:
(740) Հասմիկ Քեռյան

____________________

(210) 20191091  (111) 29626
(220) 23.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 23.05.2029
(730) Կարինա Ղազարյան, Երևան, Կռիլովի փ., 
տուն 37, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետի, 
պապիրոսի թուղթ. վառիչներ ծխողների 
համար. ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային 
թղթի գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար. ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 

զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար.

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա-
րանների ծառայություններ. սննդամթերքի 
պատրաստում. առաքում. մատուցում և 
սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). հյուրանոցների 
ծառայություններ. մոթելների ծառայություն ներ. 
ռեստորանների ծառայություններ. ինքնա սպա-
սարկման ռեստորանների ծառայու թյուններ. 
խորտկարանների ծառայություններ: 
(740) Հասմիկ Քեռյան

____________________

(210) 20191092  (111) 29627
(220) 23.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 23.05.2029
(730) Կարինա Ղազարյան, Երևան, Կռիլովի փ., 
տուն 37, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետի, 
պապիրոսի թուղթ. վառիչներ ծխողների 
համար. ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային 
թղթի գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար. ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար.
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դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա-
րանների ծառայություններ. սննդամթերքի 
պատրաստում. առաքում. մատուցում և 
սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). հյուրանոցների 
ծառայություններ. մոթելների ծառայություն-
ներ. ռեստորանների ծառայություններ. 
ինքնա  սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ: 
(740) Հասմիկ Քեռյան

____________________

(210) 20191095  (111) 29628
(220) 23.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 23.05.2029
(730) Կարեն Ալբերտի Հովսեփյան, Երևան, 
Ռուբինյանց 7, բն. 15, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(526) «High art graphic design» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
(Cmyc#CAA374) և մուգ (Cmyc#A0754F) ոսկեգույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 42. դիզայներական ծառայություններ. 
գրաֆիկական դիզայնի ծառայություններ. 
ինտերիերի և էքստերիերի դիզայնի 
ծառայություններ. դիզայներների ծառայու-
թյուններ փաթեթավորման բնագավառում. 
գեղարվեստական դիզայն. արդյունաբերա-
կան նմուշների (դիզայնի) ստեղծման 
ծառայություններ. վեբ-կայքերի դիզայնի 
ոլորտում խորհրդատվություն. ինտերիերի 
դիզայն. արդյունաբերական դիզայն:

____________________

(210) 20191105  (111) 29629
(220) 24.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 24.05.2029
(730) Մակար Եղիազարյան, Երևան, Ն. Ադոնցի 
6/1 303, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(526) «LAW FIRM» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 45. կորած մարդկանց որոնում. 
խորհրդատվություն ֆիզիկական անվտան-
գության հարցերով. երեխաների 
որդե գրման գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. ֆիզիկական անձանց վերա-
բերյալ տեղեկատվության հավաքում. 
միջնորդություն վեճերը լուծելու հարցում. 
ձեռնարկությունների անվտանգության վիճակի 
ստուգում. արբիտրաժի ծառայություններ. 
խորհրդատվություն մտավոր սեփականու-
թյան հարցերով. գործերի կառավարում 
հեղինակային իրավունքի բնագավառում. 
մտավոր սեփականության լիցենզավորում. 
հսկողություն մտավոր սեփականու-
թյան բնագավառում իրավաբանական 
անձանց համար. իրավաբանական հետա-
զոտություններ. դատարանում իրավունքների 
ներկայացում. ծրագրային ապահովման 
լիցենզավորում (իրավաբանական ծառայու-
թյուններ). դոմեն անունների գրանցում 
(իրավաբանական ծառայություններ). վեճերի 
այլընտրանքային (արտադատարանային) 
լուծման ծառայություններ. իրավաբանական 
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փաստաթղթերի նախապատրաստում. 
լիցեն զիաների իրավաբանական կառա-
վարում. երրորդ անձանց համար 
պայմանագրերի համաձայնեցման հետ 
կապված իրավաբանական ծառայություն-
ներ. իրավաբանական խորհրդատվություն 
մրցույթների հայտերին արձագանքելու 
վերաբերյալ. լիցենզավորում (իրավաբանական 
ծառայություններ) ծրագրային ապահովման 
հրապարակման շրջանակներում. իրավա-
բանական հսկողության ծառայություններ. 
իրավաբանական խորհրդատվություն արտո-
նա գրային քարտեզագրման ոլորտում. 
փաստաբանական ծառայություններ:

____________________

(210) 20191114  (111) 29630
(220) 27.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 27.05.2029
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

ծխախոտ, մախորկա. ծխելու ծխախոտ, 
ծխամորճի ծխախոտ, ինքնափաթթուկի 
ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ 
«սնուս». սիգարետներ, ծխագլանակներ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ, սիգարներ, 
սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, 
ընդգրկված 34-րդ դասում. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ, սիգարետների պարկուճներ 
և լուցկի: 
(740) Արարատ Գալոյան

__________________

(210) 20191115  (111) 29631
(220) 27.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 27.05.2029
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

ծխախոտ, մախորկա. ծխելու ծխախոտ, 
ծխամորճի ծխախոտ, ինքնափաթթուկի 
ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ 
«սնուս». սիգարետներ, ծխագլանակներ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ, սիգարներ, 
սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, 
ընդգրկված 34-րդ դասում. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ, սիգարետների պարկուճներ 
և լուցկի: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191118  (111) 29632
(220) 27.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 27.05.2029
(730) Բայովերըթիվ Թերըփյութիքս Ինք., US 
(442) 17.06.2019
(310) 88/255,430   (320) 09.01.2019   (330) US
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

սառցային ագլյուտինինային հիվանդության 
բուժման համար:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________
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(210) 20191140  (111) 29633
(220) 30.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 30.05.2029
(730) Սաիլուն Գրուպ Քո., Էլթիդի., CN 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 12. անվադողերի բութակներ. 

պաշտպանա շերտեր անվադողերը վերա-
կանգնելու համար. օդաճնշական դողեր. 
օդախցիկներ հեծանիվների դողերի համար. 
պինդ դողեր տրանսպորտային միջոցների 
անիվների համար. ավտոմոբիլների դողեր. 
օդախցիկներ օդաճնշական դողերի համար. 
գործիքների և պիտույքների հավաքակազմեր 
դողերի օդախցիկների նորոգման համար. 
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար. դողածածկաններ օդաճնշական 
դողերի համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20191141  (111) 29634
(220) 30.05.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 30.05.2029
(730) Սաիլուն Գրուպ Քո., Էլթիդի., CN 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 12. անվադողերի բութակներ. 

պաշտպանա շերտեր անվադողերը վերա-
կանգնելու համար. օդաճնշական դողեր. 
օդախցիկներ հեծանիվների դողերի համար. 
պինդ դողեր տրանսպորտային միջոցների 
անիվների համար. ավտոմոբիլների դողեր. 
օդախցիկներ օդաճնշական դողերի համար. 
գործիքների և պիտույքների հավաքակազմեր 
դողերի օդախցիկների նորոգման համար. 
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար. դողածածկաններ օդաճնշական 
դողերի համար: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20191158  (111) 29635
(220) 03.06.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 03.06.2029
(730) «Մեդ-պրոգրես» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան 
խճ. 35/2, բն. 10, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

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

դաս 1. կենսաբանական պատրաստուկներ, 
ոչ բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար. կուլտուրաներ 
միկրո օրգանիզմներից, բացառությամբ 
բժշկա կան կամ անասնաբուժական նպա-
տակներով օգտագործվողների. ֆեր մենտային 
պատրաստուկներ սննդի արդյունա-
բերության համար. պատրաստուկներ միկրո-
օրգանիզմներից, բացառությամբ բժշկական 
կամ անասնաբուժական նպատակներով 
օգտագործվողների. վիտամիններ սննդային 
հավելույթների արտադրության համար. 
հակաօքսիդանտներ սննդային հավելույթների 
արտադրության համար.

դաս 2. սննդային ներկանյութեր (ներկա-
նյութ). գունանյութեր.

դաս 35. դեղագործական, անասնա-
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և 
բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք:

____________________

(210) 20191175  (111) 29636
(220) 05.06.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 05.06.2029
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(730) «Թեոֆարմա» ՍՊԸ, Երևան, Գուսան 
Շերամի 92/3, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառա-

յություններ. կոսմետիկական ծառայություններ:
____________________

(210) 20191176  (111) 29637
(220) 05.06.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 05.06.2029
(730) «Թեոֆարմա» ՍՊԸ, Երևան, Գուսան 
Շերամի 92/3, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական կլինիկաների ծառա-

յություններ:
____________________

(210) 20191178  (111) 29638
(220) 05.06.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 05.06.2029
(730) «Թեոֆարմա» ՍՊԸ, Երևան, Գուսան 
Շերամի 92/3, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 35. օպտիկական և արևապաշտպան 

ակնոցների, ակնոցների աքսեսուարների 
(ակնոցի տուփեր, թելեր, զարդեր) վաճառք:

____________________

(210) 20191179  (111) 29639
(220) 05.06.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 05.06.2029
(730) «Թեոֆարմա» ՍՊԸ, Երևան, Գուսան 
Շերամի 92/3, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական լաբորատորիաների 

կողմից տրամադրվող բժշկական վերլուծության 
ծառայություններ ախտորոշման և բուժման 
նպատակով:

____________________

(210) 20191180  (111) 29640
(220) 05.06.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 05.06.2029
(730) «Թեոֆարմա» ՍՊԸ, Երևան, Գուսան 
Շերամի 92/3, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 44. ատամնաբուժական ծառայու-

թյուններ:
____________________

(210) 20191189  (111) 29641
(220) 06.06.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 06.06.2029
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 

ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
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սիգարետների պապիրոսաթուղթ. ծխամորճեր. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար (ոչ 
ազնիվ մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. 
վառիչներ (ոչ ազնիվ մետաղներից). լուցկիներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
մոխրամաններ (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
սիգարակտրիչ մեքենաներ:  
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191190  (111) 29642
(220) 06.06.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 06.06.2029
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, 

ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
սիգարետների պապիրոսաթուղթ. ծխամորճեր. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. արկղեր 

սիգարետների, ծխագլանակների համար (ոչ 
ազնիվ մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. 
վառիչներ (ոչ ազնիվ մետաղներից). լուցկիներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
մոխրամաններ (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
սիգարակտրիչ մեքենաներ:  
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191204  (111) 29643
(220) 07.06.2019 (151) 30.09.2019
   (181) 07.06.2029
(730) Սանոֆի, FR 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

    5513  03.11.2029 Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

   5514  03.11.2029 Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

    5604  18.08.2029 ԷնԲիՍիՅունիվերսըլ Մեդիա, ԼԼՔ, US

    5605  18.08.2029 ԷնԲիՍիՅունիվերսըլ Մեդիա, ԼԼՔ, US

    5626  09.11.2029 Ա. Մենարինի, Ինդուստրիե Ֆարմաչուետիկե Ռիունիտե Ս.Ր.Լ., IT

    5627  09.11.2029 Ա. Մենարինի, Ինդուստրիե Ֆարմաչուետիկե Ռիունիտե Ս.Ր.Լ., IT

    5929  04.11.2029 Փակ Գըդա Ուրեթիմ վե Փազարլամա Ա.Շ., TR

    14674  05.10.2029 Պողոսյան Դավիթ Վարդանի, ՌԴ, Չելյաբինսկ, 

     Բելորեցկիյ փող., տուն 12, RU

    14988  12.10.2029 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

    15063  09.09.2029 Վահե Ռոբերտի Այվազյան, Երևան, Ներքին Շենգավիթ, 

      11-րդ փող., 1-ին նրբ., տուն 14, AM

    15146  11.09.2029 «Դերժավա-Ս» ՓԲԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 15, բն. 16, AM

    15147  11.09.2029 «Սլավ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, Շահումյան 6-րդ փող., տուն 45, AM

    15185  16.09.2029 Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս ԼԼՔ, US

    15186  16.09.2029 Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս ԼԼՔ, US

    15208  10.09.2029 Ամերիքն-Սիգրեթ Քամփնի (Օվերսիզ) Լիմիթիդ, CH

    15209  10.09.2029 Ամերիքն-Սիգրեթ Քամփնի (Օվերսիզ) Լիմիթիդ, CH

    15214  02.09.2029 «Ոսկե լումա» ՍՊԸ, Երևան, Անդրանիկի 51/2, AM

    15355  15.12.2029 «Ապագա թեքնոլոջիս» ՓԲԸ, Շիրակի մարզ, ք.Գյումրի, Ղորղանյան 83, AM

    15408  08.09.2029 «Վ.Ա.Ս. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 3, թիվ 52 տարածք, AM

    15411  26.11.2029 Արայիկ Յուրջանի Քոթանջյան, Երևան, Պարույր Սևակի 13/3, AM

    15412  26.11.2029 «Սամարկ» ՍՊԸ, Երևան, Պարույր Սևակի 13/3, AM

    15463  27.01.2030 Յունիֆարմ, ինք., US

    15588  27.01.2030 Յունիֆարմ, ինք., US

    15847  12.11.2029 Բրիջսթոուն Քորփորեյշն, JP

    16023  27.01.2030 Յունիֆարմ, ինք., US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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№ 10/1 
01 . 10 . 20 19

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

     02-02                507 S
     32-00                507 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

H01F13/00           3334  A

H04W 4/00         3335  A

H04W 8/00         3335  A

B65D 1/00            561 U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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01 . 10 . 20 19

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2276
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14504
73 (1) Իրավատեր  «Վիա արտիս» ՍՊԸ, Երևան, 
Թումանյան 31, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԲիընդԷֆ 
Քըմմերշըլ ընդ Գարմընթ Ինդըսթրիզ Ս.Ա., 10 
km Athinon Lamias National Road, 14342 Nea 
Philadelphia Attikis, Greece, GR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        10.09.2019

____________________

Գրանցում No 2277
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 270, 272
73 (1) Իրավատեր  Չուգաի Սեյակու Կաբուշիկի 
Կաիշա (Չուգաի Ֆարմասյութիքլ Քո., ԼԹԴ), No 
5-1, 5-chome, Ukima, Kita-ku, Tokyo, Japan, JP
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ֆուջի Քեմիքլ 
Ինդըսթրիզ Քո., Լթդ., 55 Yokohoonji, Kamiichi-
machi, Nakaniikawa-gun, Toyama-Pref. Japan, JP

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         11.09.2019

____________________

Գրանցում No 2278
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No IR 1126036
73 (1) Լիցենզատու  Անհատ Ձեռներեց 
Բոգուսլավսկայա Կարինա Իրեկովնա, dom 1, 
ul. Bogataya, d. Matyushino, Laishevsky municipal 
district, RU-422624 Republic of Tatarstan, RU
73 (2) Լիցենզառու  Ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Կազանսկիյ Ժիրովոյ կոմբինատ», dom 1, ul. 
Laskovaya, selo Usadi, Laishevsky r-n, RU-422610 
Republic of Tatarstan, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը      15.01.2021
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        16.09.2019

____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

3117  16.03.2019
3139  16.03.2019
3190  16.03.2019
3191  17.03.2019
3198  05.03.2019
3213  17.03.2019
3214  17.03.2019
3328  23.02.2019                                                                                                                                       
                                                   

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

     556U           26.03.2019
     488U           07.03.2019
     520U           07.03.2019



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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01 . 10 . 20 19

ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2019.01 (11) 3334 (13) A
H01F13/00

(21) AM20190047 (22) 18.04.2019
(72) Андраник Оганесян (AM), Норайр Марти-
росян (AM) 
(73) Андраник Оганесян, 0017, Ереван, 6-ая 
линия Сари Тага 36 (AM), Норайр Мартиросян, 
0006, Ереван, ул. Манташян 10/1, кв. 38 (AM) 
(54) Устройство для намагничивания изделий 
из магнитных материалов
(57) Изобретение относится к электротехнике, 
в частности к устройствам для намагничивания 
изделий из магнитных материалов.

Устройство для намагничивания изделий 
из магнитных материалов имеет однофазный 
источник переменного напряжения, 
автоматический  выключатель однофазного 
напряжения, диодно-тиристорный управляемый 
мос товой выпрямитель, электромехани чес-
кий контактномостовой преобразователь, 
индуктивная катушка электромагнита 
намагничивания, усилители мощности 
сигналов управления, преобразователь кода 
нулевого значения напряжения питания, 
микроконтроллер, три сигнальны светодиода, 
источник питания постоянного напряжения и 
кнопку запуска процесса намагничивания. 

Обеспечивается предварительная магнит-
ная подготовка заготовки до основного 
намагничивания постоянным магнитным полем 
и соразмерность магнитных параметров, 3 ил.

____________________

(51) 2019.01 (11) 3335 (13) A
H04W 4/00
H04W 8/00

(21) AM20180104 (22) 19.09.2016
(85) 25.09.2018
(86) PCT/US2016/052447, 19.09.2016
(87) WO 2018/004712, 04.01.2018
(31) 15/197,327    (32) 29.06.2016    (33) US

(72) Микаэль Корукян (US) 
(73) Микаэль Корукян (US) 
(54) Система всемирной сетевой связи
(57) При нахождении вне зоны обслуживания 
страны пользователя, беспроводное устройство 
обычно потребляет дорогостоящие данные 
роуминга или телефонные услуги.

Глобальная SIM карта может быть встроена 
в устройство, подключаясь ко второму SIM 
гнезду устройства или может быть добавлена 
к устройству посредством одного из гнезд. 
При нахождении в иностранном государстве, 
глобальная SIM карта позволяет пользователю 
регистрироваться у поставщика местных 
услуг для приобретения тарифного плана. На 
беспроводном устройстве программа не может 
контролировать выбор и приобретение местных 
тарифных планов, а также подключение к  
данным SIM, для обеспечения использования 
местной SIM карты во время путешествий. 

Глобальная SIM карта может хранить 
несколько зарегистрированных тарифных 
планов и необходимых данных - при 
использовании беспроводного устройства 
в качестве местного устройства во время 
нахождения вне зоны обслуживания страны 
пользователя.
(74) А. Галоян

____________________

Сведения о выданных патентах



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

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

(51) 2019.01  (11) 561 (13) U
B65D 1/00

(21) AM20190074U (22) 27.06.2019
(72) Арман Погосян (AM) 
(73) Арман Погосян, 3115, марз Ширак, Гюмри, 
Щербина 8, кв. 25 (AM) 
(54) Алюминиевая тара для напитков
(57) Полезная модель относится к пищевой 
промышленности, в частности к алюминиевым 
контейнерам, предназначенным для хранения 
газированных и негазированных напитков. 

Тара имеет цилиндрический корпус, 
нижнее основание которого вогнутое, а верхнее 
основание представляет собой герметически 
скрепленную крышку с двойным клапаном, на 
которой смонтирована открывалка с ушками. 
Нижнее основание представляет собой камеру 
со сжатым воздухом высотой 0,5–3,0 см, с 
двумя отверстиями на верхней поверхности, 
которые закрыты алюминиевой мембраной, 
к мембранам прикреплены пищевые нити, 
которые последовательно прикрепены к 
согнувшейся части крышки и к корпусу.Во 
внутренней части крышки, рядом с открывалкой 
выполнена направляющая, через которую, до 
закрепления с крышкой, проходят нити.

Расширяется ассортимент тар, 5 ил.
____________________

Сведения о выданных патентах



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

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

(51) 02-02  (11) 507  (13) S 
       32-00
(21) 20190022  (22) 25.06.2019
(72) Асмик Согомонян (AM) 
(73) Асмик Согомонян (AM) 
(74) А. Назарян
(54) Вязаные орнаменты (вязаные изделия) 
(7вариантов)

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№10/1

01 . 10 . 20 19

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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