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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) 2021.01  (11) 3428 (13) A
CO7D 213/00

(21) AM20200060 (22) 07.07.2020
(72) Տարիէլ Ղոչիկյան (AM), Արմեն Գալստյան (AM) 
(73) «Երևանի պետական համալսարան» հիմնա-
դրամ, 0025, Երևան, Ա. Մանուկյան 1 (AM) 
(54) Հիպոթենզիվ հատկություն ունեցող 
5-բուտիլ-5-((5-քլորպիրիդին - 2-իլ)գլիցիլ)
դիհիդրոֆուրան-2(3H)-ոնի հիդրոբրոմիդ
(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական քիմիայի 
բնագավառին, մասնավորապես` հիպոթենզիվ 
ակտիվու թյուն ունեցող 5-բուտիլ-5-((5-
քլորպիրիդին-2-իլ)գլիցիլ)դիհիդրոֆուրան-
2(3H)-ոնի հիդրո բրոմիդներին, որոնք կարող 
են կիրառություն գտնել բժշկության մեջ որպես 
սրտանոթային համա կարգի վրա ազդող միջոց: 

Ընդլայնվում է սրտանոթային համակարգի 
վրա ազդող միջոցների տեսականին:

____________________

(51) 2021.01  (11) 3429 (13) A
CO7D 405/00

(21) AM20200061 (22) 07.07.2020
(72) Տարիէլ Ղոչիկյան (AM), Արմեն Գալստյան (AM) 
(73) Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ) 
հիմնա դրամ, 0025, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 (AM) 
(54) Հակաբորբոքային ակտիվություն 
ունեցող 3,5-դիբրոմ-1(2-(3-մեթիլ- 2օքսո-5-
(պրոպօքսիմեթիլ) տետրահիդրոֆուրան-3-իլ) 
-2օքսոէթիլ)պիրիդին-1-իումի բրոմիդ
(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական 
քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 
հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող 
3,5-դիբրոմ-1-(2-(3-մեթիլ-2-օքսո-5-(պրոպօքսի-
մեթիլ)տետրահիդրոֆուրան-3-իլ)-2-օքսոէթիլ)
պիրիդին-1-իումի) բրոմիդին, որը կարող է 
կիրա ռություն գտնել բժշկության մեջ։ 

Ընդլայնվում է հակաբորբոքային ակտի-
վություն ունեցող միջոցների ընտրանին:

____________________

(51) 2021.01  (11) 3430 (13) A
H02J 3/00

(21) AM20200005 (22) 29.06.2017
(85) 20.01.2020

(86) PCT/ES2017/070472, 29.06.2017

(87) WO 2019/002636, 03.01.2019
(72) Էուխենիո Գիլբենզո Միշելենա (ES), Ասուն 
Պադռոզ Ռազքին (ES), Ռաքել Ռոխո Օչոա (ES), 
Լուիս Առոյո Պալոմո (ES), Խավիար Մարկոս 
Ալվարեզ (ES), Ինիգո Դե Լա Պառռա Լաիտա 
(ES), Միգել Գարսիա Սոլանո (ES) 
(73) Աքսիոնա Էներջիա Ս. Ա. (ES) 
(54) Էներգիայի ընդհատուն արտադրությամբ 
էլեկտրակայաններում hզորության տատանում-
ների կանխատեսմամբ կառավարման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է Էներգիայի 
ընդհատուն արտադրությամբ էլեկտրա-
կայաններում, ինչպիսիք են, օրինակ՝ 
ֆոտոէլեկտրական արևային կայանները, 
hզորության տատանումների կանխատեսմամբ 
կառավարման եղանակներին:

Ֆոտոէլեկտրական արևային կայանը 
նվա զեցնում է հիշո ղության այն ծավալը, 
որն անհրաժեշտ է հզորության առա-
վելագույն տատանման պահանջներին 
համապատասխանելու համար: Նվազեցվում 
է նաև նշված հիշողության համակարգերի 
ցիկլայնությունը, դրանով իսկ երկարացնելով 
դրանց օգտագործման ժամանակամիջոցը: 
Նվազեցվում են նաև էներգիայի ընդհանուր 
կորուստները, այսպիսով նվազեցնելով 
էլեկտրակայանի ներդրումային ծախսերը: Նույն 
առավելագույն տատանումներն ստանալու 
համար էներգիայի կուտակման համակարգն 
ամբողջությամբ չի օգտագործվում:
(74) Ալբինա Նազարյան

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

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

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

21
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2021.01  (11) 604 (13) U
A61L 9/00

(21) AM20200076U (22) 03.09.2020
(72) Սերգեյ Ազարյան (AM), Արսեն Ազարյան (RU) 
(73) Սերգեյ Ազարյան, 0070, Երևան, Կորի 
փողոց, տուն 34 (AM), Արսեն Ազարյան, 105037, 
ք.Մոսկվա, Պրյադիլնայա փող. 9, բն. 33 (RU) 
(54) Օդի վնասազերծման սարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է բժշկական 
և կենցաղային տեխնիկային, մասնավորապես՝ 
տարբեր նշանակության տարածքներում օդի 
վարակազերծման սարքերին:

Օդի վնասազերծման սարքն ունի 
իրան, օդի մուտքի և ելքի պատուհաններ, 
փոշեզատման ֆիլտր, էլեկտրոնային 
կառավարման վահանակ, դրան միացած 
սնուցման բլոկ, ուլտրամանուշակագույն 
լամպեր և օդամղիչ։  Իրանն իրար զուգահեռ 
միջնապատերով բաժանված է փոշեզատման, 
օդի ներքին շրջանառության իրականացման 
և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման 
խցիկների: Փոշեզատման ֆիլտրը տեղադրված 
է օդի մուտքի պատուհանում: Օդամղիչը 
տեղակայված է փոշեզատման և օդի ներքին 

շրջանառության իրականացման խցիկները 
բաժանող միջնապատի վերին ձախ 
անկյունում: Օդի ներքին շրջանառության 
իրականացման և ուլտրամանուշակագույն 
ճառագայթման խցիկները բաժանող 
միջնապատի ստորին աջ անկյունում 
տեղակայված է  օդի ներքին շրջանառության 
ապահովման լրացուցիչ օդամղիչ: Օդի 
ներքին շրջանառության իրականացման 
և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման 
խցիկները բաժանող միջնապատի՝ օդամղիչին 
հակադիր ծայրամասին ուղղահայաց և իրանի 
արտաքին պատի նկատմամբ բացակով 
տեղադրված է օդի շարժման ուղղորդիչ 
միջնապատ: Օդի ներքին շրջանառության 
իրականացման և ուլտրամանուշակագույն 
ճառագայթման խցիկները բաժանող միջնա-
պատի վրա՝ ուլտրամանուշակագույն ճառա-
գայթման խցիկի կողմից ամրակցված են 
ուլտրամանուշակագույն լամպերը։

Բարձրացվում է օդի վնասազերծման 
սարքի միջոցով օդի մաքրման աստիճանը և 
բարելավվում սարքի հուսալիությունը, 4 նկ.։  

____________________
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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) 20192363  (111) 32066
(220) 19.11.2019 (151) 29.01.2021
   (181) 19.11.2029
(730) Անայիս Աբեդի, Երևան, Վարշավյան փ., 
տուն 8, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(526) «Pet Medical Center» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. անասնաբուժական պատրաս-
տուկների և բժշկական պարագաների 
մանրածախ վաճառք. անասնաբուժական 
պատրաստուկների և բժշկական պարագաների 
մեծածախ վաճառք.

դաս 44. անասնաբուժական օգնություն. 
կենդանիների խնամք. տնային կենդանիների 
խնամք:

____________________

(210) 20200068 (111) 32067
(220) 20.01.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 20.01.2030
(730) «Լայմա» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, ք. 
Ապարան, Բաղրամյան 34, AM 
(442) 01.02.2020

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային 

ըմպելիքներ. հանքային և գազավորված 
ջրեր. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր:

____________________

(210) 20200195  (111) 32068
(220) 05.02.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 05.02.2030
(730) Գևորգ Արամյան, Երևան, 
Հանրապետության փող., շ. 71, բն. 29, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(526) «Gastromarket» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, դեղին, նարնջագույն, կարմիր, կապույտ, 
մարմնագույն, սև և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
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(511) 
դաս 35. մթերային և տնտեսական 

ապրանքների  մանրածախ և մեծածախ 
առևտրի ծառայություններ:

____________________

(210) 20200196 (111) 32069
(220) 05.02.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 05.02.2030
(730) Գևորգ Արամյան, Երևան, Հանրա-
պետության փող., շ. 71, բն. 29, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(526) «ԳԱՍՏՐՈՄԱՐԿԵՏ» բառն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, դեղին, նարնջագույն, կարմիր, կապույտ, 
մարմնագույն, սև և մոխրագույն գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 35. մթերային և տնտեսական 
ապրանքների  մանրածախ և մեծածախ 
առևտրի ծառայություններ: 

____________________

(210) 20200217  (111) 32070
(220) 06.02.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 06.02.2030
(730) Լիլիթ Մամիկոնյան, Երևան, Գյուլի-
կեխվյան նրբ. 3, բն. 29, AM 
(442) 02.03.2020

(540) 

(526) «TRAVEL» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
փիրուզագույն, նարնջագույն և բաց մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում. 
ավտոմեքենաների վարձույթ. տրանսպորտային 
ծառայություններ տեսարժան վայրերի դիտման 
համար. ճանապարհորդությունների տոմսերի 
ամրագրում. ճանապարհորդությունների 
ամրա գրում և կազմակերպում. ճանապար-
հորդական վիզաների և ճանապարհորդական 
փաստաթղթերի կազմակերպում արտասահման 
մեկնող անձանց համար:

____________________

(210) 20200234 (111) 32071
(220) 08.02.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 08.02.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աշխեն Կոս տանդ-
յան, ք. Աբովյան, Սարալանջի 15, բն. 2, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 
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(511) 
դաս 44. գեղեցկության սրահների 

ծառա յություններ. վարսավիրանոցների 
ծառա յություններ. մատնահարդարում և 
ոտնա հարդարման ծառայություններ. դաջում. 
գեղագետ դիմահարդարների ծառայություններ. 
մազահեռացում մոմով (էպիլյացիա). 
կոսմետոլոգիական ծառայություններ. սպա 
կենտրոնների ծառայություններ. դեմքի և 
մարմնի խնամքի ծառայություններ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20200672 (111) 32072
(220) 06.04.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 06.04.2030
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 04.05.2020
(310) 34818   (320) 09.03.2020   (330) AD
(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ 

էլեկտրոնային սիգարետների և ծխելու 
էլեկտրոնային սարքերի համար. չմշակված 
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային 
արտադրանք, ներառյալ՝ սիգարներ, սիգա-
րետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական 
սիգարետները փաթաթելու համար, ծխախոտ 
ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, 
հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. սնուս. 
ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). ծխելու 
պիտույքներ, ներառյալ՝ ծխախոտաթուղթ և 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի արկղեր 
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ ծխողների համար. լուցկի. 
ծխախոտային փայտիկներ, տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք, սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 

ծխելու էլեկտրոնային սարքեր. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. ավանդական սիգարետներին 
փոխարինող էլեկտրոնային սիգարետներ. 
էլեկտրոնային սարքեր նիկոտին պարունակող 
աերոզոլի ներշնչման համար. ծխողների համար 
բերանի ցողացիրներ. ծխելու պիտույքներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և 
կցամասեր, ներառված  34-րդ դասում. սարքեր 
տաքացված սիգարետների, սիգարների, 
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային 
փայտիկների մարման համար. էլեկտրոնային 
վերալիցքավորվող սիգարետի պատյաններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20200692 (111) 32073
(220) 09.04.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 09.04.2030
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, գ. Սասունիկ 30-րդ փող., 
1-ին փակ., 3-րդ գործարան, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 33.  գինիներ:

____________________

(210) 20200703 (111) 32074
(220) 16.04.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 16.04.2030
(730) Իրինա Դավթյան, Երևան, Սայաթ-Նովա 
8, բն 24, AM 
(442) 01.06.2020
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(540) 

(526) «ANIMATION» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և նարնջագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդի մանրակերտում. 
գովազդային ֆիլմերի արտադրություն.

դաս 42. գովազդային նյութերի գրա-
ֆիկական ձևավորում:

____________________

(210) 20200862 (111) 32075
(220) 14.05.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 14.05.2030
(730) «Սոֆթ թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Մալաթիա-
Սեբաստիա, Շերամի 90/6, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կապույտ և նուրբ վարդագույն գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 16. սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. 

թղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ 
դնելու համար. թղթե սրբիչներ ձեռքերի 
համար. թղթե կոսմետիկական անձեռոցիկներ. 
վիսկոզից թերթեր փաթեթավորման 
համար. թղթե անձեռոցիկներ մաքրելու 
համար. բռնիչներ անձեռոցիկների համար. 
զուգարանի թուղթ. թղթե տոպրակներ. թղթե 
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ (ծրարներ, 
կապոցներ) փաթեթավորման համար.

դաս 24. ապակե սպասքը սրբելու 
անձեռոցիկներ (սրբիչներ):

____________________

(210) 20200892 (111) 32076
(220) 19.05.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 19.05.2030
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բացառությամբ վիտամինային պատրաս-
տուկների, կենսաակտիվ սննդային 
հավելումների և բուժիչ սննդային 
հավելումների մարդկանց համար. բժշկական 
և անասնաբուժական պատրաստուկներ. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. դիետիկ սնունդ և 
նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սննդային հավելումներ մարդու և 
կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200893 (111) 32077
(220) 19.05.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 19.05.2030
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(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բացառությամբ վիտամինային պատրաս-
տուկների, կենսաակտիվ սննդային հավե-
լումների և բուժիչ սննդային հավելումների 
մարդկանց համար. բժշկական և անաս-
նաբուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սննդային 
հավելումներ մարդու և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կեն-
դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20201013  (111) 32078
(220) 05.06.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 05.06.2030
(730) Սերգո Ռոբերտի Հովհաննիսյան, Երևան, 
Ա.Խաչատրյան 11, բն. 50, AM 
(442) 17.08.2020
(540) 

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
մարդկանց հիգիենայի ու կոսմետոլոգիայի 
բնագավառում ծառայություններ:

____________________

(210) 20201024  (111) 32079
(220) 08.06.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 08.06.2030
(730) «Պռո Էմ Էս» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 
17, բն. 7, AM 
(442) 01.09.2020
(540) 

(526) «Pro» գրառումը և «PROFESSIONAL 
MAINTENANCE SERVICE» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 37. բարձրահարկ շենքերի պատու-
հանների, գովազդային վահանակների, 
գորգերի և հատակի ծածկույթների 
(հատակածածկույթների), շենքերի ճակատների 
պատուհանների, փափուկ կահույքի 
(բազմոցների, բազկաթոռների), կախովի 
առաստաղների, բնակարանների, տների, 
բնակելի տարածքների, գրասենյակային 
տարածքների, լողավազանների, ներշենքային 
և արտաքին տարածքների, նորոգումից, 
վերանորոգումից, շինարարությունից հետո 
վիտրաժների, փափուկ կահույքի (բազմոցների, 
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բազկաթոռների), քոթեջների, առանձնատների, 
արտադրական տարածքների, բակերի լվացում 
և մաքրում. բնակարանների, տների, բնակելի 
տարածքների, ոչ բնակելի ներշենքային 
տարածքների և շենքերի վարակազերծում, 
ախտահանում. ճարտարագիտական համա-
կարգերի և կաթսաների, կաթսայատան 
սարքավորումների, ջեռուցման օդա-
փոխության (օդամղման) և օդորակման 
միասնական համակարգերի, հովացման 
համակարգերի, չիլերների, օդորակիչների, 
էլեկտրասարքավորումների, էլեկտրական 
ցանցերի, պոմպերի պաշտպանության 
և ավտոմատիկայի համակարգերի, 
լուսավորման համակարգերի, երկջերմային 
էլեկտրակայանների սարքավորումների, երկ-
ջերմային պոմպերի, հրդեհային ահազանգման, 
հրդեհաշիջման համակարգերի, ծխահեռացման 
համակարգերի, ավտոմատացված համա-
կարգերի, ջրահեռացման (կոյուղու) և 
ջրամատակարարաման համակարգերի, 
պոմպա կայանների, ոռոգման համակարգերի, 
լողավազանի ջրապատրաստման համա-
կարգերի, բեռնամարդատար վերելակ-
ների տեխնիկական սպասարկում. 
ճարտա րագիտական համակարգերի տեխ-
նիկական աուդիտ:

____________________

(210) 20201111  (111) 32080
(220) 16.06.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 16.06.2030
(730) «Լեմար Ջի» ՍՊԸ, Երևան, Ծերենցի 2-րդ 
նրբ., տուն 6, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո. սրճային 

բուրավետարարներ. համեմանք. թխվածքա-
բլիթ. կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց 
բուլկիներ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր 
խմորից. կարամելներ (կոնֆետներ). շոկոլադ. 
նշակարկանդակներ. համեմունքներ. քաղցրա-
վենիք. կայունարարներ հարած սերուցքի 
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային 
էսենցիա (բնահյութ). բացառությամբ եթերային 
էսենցիաների և եթերային յուղերի. բնական 
քաղցրացնող նյութեր. քաղցրաբլիթներ. 
սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր. 
եգիպտացորենի ալյուր. գարու ալյուր. սոյայի 
ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից պատրաստված 
ուտելիքներ. սննդային օսլա. խմորի 
մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն). 
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի 
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի). 
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր 
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. 
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար. 
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց 
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարական 
նպատակների համար. կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդ-
ներ. խմորիչներ. մակարոն (թխվածք). 
մեղր. պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմո-
րեղեն (ալրային հրուշակեղեն). սորբեթ 
(սառեցված աղանդեր). բրինձ, տապիոկա. 
տապիոկայի ալյուր. սագո. տարտեր (մրգա 
-բանջարեղենային կարկանդակներ). 
վանիլի բուրավետարարներ խոհարարական 
նպատակների համար. սննդային սառույց. 
պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն 
նշի հիմքով. բուրավետարարներ սննդի 
համար. բացառությամբ եթերային յուղերի. 
բուրավետարարներ ըմպելիքների համար. 
բացառությամբ եթերային յուղերի. մանրացված 
վարսակ. մաքրված վարսակ. մթերք վարսակի 
հիմքով. վարսակի փաթիլներ. սուրճի հիմքով 
ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. սուրճի 
փոխարինիչներ. մյուսլի. բրնձային բլիթներ. 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). 
սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. 
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շոկոլադային մուսեր. աղանդերային մուսեր 
(հրուշակեղեն). մրգային խյուսեր (սոուսներ). 
արմավենու շաքար. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. բրնձե 
խմոր խոհարարական նպատակների համար. 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ. 
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն է. 
կրուասաններ. ջրիմուռով թեյ. սուրճի լցված 
պարկուճներ.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. ոչ 
ալկոհոլային բնահյութեր ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր 
(ըմպելիքներ). հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). 
սեղանի ջրեր. լիմոնադներ. բանջարեղենի 
հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների 
համար. սոդայաջուր. շարբաթ (ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գազավորված 
ջուր. ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ 
ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ 
(ոչ ալկոհոլային). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ 
մեղրի հիմքով. սմուզիներ (մրգերի կամ 
բանջարեղենների խառնուրդների հիմքով 
ըմպելիքներ). սոյայի հիմքով ըմպելիքներ. 
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. չրերից 
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
էներգետիկ ըմպելիքներ.

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ռեստո-
րանների ծառայություններ. բարերի ծառայու-
թյուններ. ժամանակավոր բնակատեղով 
ապահովում։

____________________

(210) 20201160  (111) 32081
(220) 24.06.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 24.06.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիլիա 
Խաչատրյան Վոլոդյայի, Երևան, Անդրանիկի 
փ., շենք 87, բն. 26, AM 
(442) 16.07.2020

(540) 

(526) «SINCE 2000», «Tasty», «Homemade» գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, մոխրագույն, մուգ և բաց ձիթագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. մակարոնեղեն. հրուշակեղեն 
Նոր տարվա տոնածառերը զարդարելու 
համար. անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. համեմանք. հաց անխաշ խմորից. 
պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. կոնֆետներ. 
վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ, կակաո, 
սուրճ, սուրճի բուսական փոխարինիչներ, 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով, հացահատիկային արտադրանք, թեյ, 
շոկոլադ, նշակարկանդակներ, համեմունքներ, 
քաղցրավենիք, եգիպտացորենի փաթիլներ, 
ադիբուդի, պաղպաղակ, նրբաբլիթներ, 
ամոքանք, քաղցրաբլիթներ, սննդային ալյուր, 
մանանեխի փոշի, ալյուրից պատրաստված 
ուտելիքներ, քաղցր ամոքահունց խմոր 
հրուշակեղենի համար, բնական կամ 
արհեստական սառույց, սննդային ձավարներ, 
քացախ, կետչուպ (սոուս), կակաոյով և 
կաթով ըմպելիքներ, սուրճով և կաթով 
ըմպելիքներ, շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ, 
մակարոններ, հաց, մեղր, մանանեխ, լապշա 
(արիշտա), սենդվիչներ, խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն), բուլկիներ, պիցաներ, սոուսներ 
(համեմունքներ), սպագետի, վերմիշել, 
պաշտետով կարկանդակներ, սննդային 
սառույց, սուրճի հիմքով ըմպելիքներ, 
կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ, շոկոլադի 
հիմքով ըմպելիքներ, սուրճի փոխարինիչներ, 
սուշի, մայոնեզ, կրեկերներ, մրգային դոնդող 
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(հրուշակային), մյուսլի, թեյի հիմքով ըմպելիքներ, 
թաբուլե, հալվա, հացահատիկների հիմքով 
թեթև նախաճաշեր, արիշտայի (լապշայի) 
հիմքով ճաշատեսակներ, մարինադներ, 
չիզբուրգեր (սենդվիչներ), պատրաստի խմոր, 
թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ կամ 
տերևներ, պելմեններ, հոթ-դոգ սենդվիչներ, 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի), չորահաց, կրուասաններ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20201196  (111) 32082
(220) 01.07.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 01.07.2030
(730) «Վիպ էքսպրես» ՍՊԸ, Երևան, 
Արշակունյաց 11/1, AM 
(442) 16.07.2020
(540) 

(526) «VIP» և «express» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում. 
փաթեթավորված բեռների առաքում. բեռների 
տեղափոխում. ապրանքների առաքում. 
ապրանքների պահպանություն. ապրանքների 
պահպանություն պահեստներում. բեռների 
առաքում. վարորդների ծառայություններ. 
սուրհադակային ծառայություններ (նամակների 
կամ ապրանքների առաքում). փոստով 
պատվիրված ապրանքների առաքում. 
ծաղիկների առաքում: 

____________________

(210) 20201248  (111) 32083
(220) 06.07.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 06.07.2030
(730) «Կանաչ արահետ» գյուղատնտեսության 
աջակցության հասարակական կազմա-
կերպություն, Երևան, Մ. Հերացի 16, բն. 29, AM 
(442) 17.08.2020
(540) 

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

դաս 44. խորհրդատվական աջակցություն 
ֆերմերների և ֆերմերային խմբերին գյուղա-
տնտեսության ոլորտում:

____________________

(210) 20201251  (111) 32084
(220) 07.07.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 07.07.2030
(730) Սփոթիֆայ ԱԲ, SE 
(442) 01.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգչային գրառված 

ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
ներբեռնելի ծրագրային ապահովում. 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում և համակարգչային ներբեռնելի 
ծրագրային ապահովում ձայնա-, տեսա- 
և մուլտիմեդիա բովանդակության տեղ-
հասցնման, տարածման և փոխանցման 
համար. համակարգչային գրառված ծրագրա-
յին ապահովում և համակարգչային ներբեռնելի 
ծրագրային ապահովում` ձայնա-, տեսա- և 
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մուլտիմեդիա բովանդակության հաղորդման, 
պահպանման, փոխանակման, հավաքագրման, 
խմբագրման, կազմակերպման և փոփոխման 
համար. ներբեռնվող փոդքասթներ  
(թվային ձայնա- և տեսագրություններ). 
ներբեռնվող փոդքասթներ (թվային ձայնա- 
և տեսագրություններ) զվարճությունների, 
երաժշտության, ընթացիկ իրադարձություն-
ների, քաղաքականության, պատմության, 
սպորտի և կատակերգության ոլորտներում. 
զվարճությունների, երաժշտության, ընթացիկ 
իրադարձությունների, քաղաքականության, 
պատմության, սպորտի և կատակերգության 
ոլորտներում ծրագրերի հիման վրա ընտրված 
և վերահսկվող փոդքասթներ (ներբեռնվող).

դաս 35. գովազդ. տարածքների տրա-
մադրում համացանցում գովազդի տեղադրման 
համար.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. ռադիո-
հեռարձակում. ձայնա- և տեսաբովան-
դակության հոսքային փոխանցում 
էլեկտրո նային հաղորդակցական ցանցերի, 
տեղական և համաշխարհային համակարգչային 
ցանցերի և անլար հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով. երաժշտության հոսքային փոխանցում 
օգտատերերին՝ առցանց հաղորդակցական 
ցանցի միջոցով. համացանցային հեռարձակման 
ծառայություններ.

դաս 41. զվարճությունների ծառայություն-
ներ. մեդիա բովանդակությանը վերաբերող 
ժամանցային տեղեկատվության տրամադրում. 
զվարճությունների ծառայություններ, այն 
է՝ մեդիա բովանդակության ոչ ներբեռնելի 
վերարտադրության ապահովում համա-
ցանցի և կապի այլ ցանցերի միջոցով. 
զվարճությունների ծառայություններ, այն է՝ 
ծրագրերի հիման վրա ընտրված և վերահսկվող 
մեդիա բովանդակության ոչ ներբեռնելի 
վերարտադրության ապահովում՝ համացանցի 
և կապի այլ ցանցերի միջոցով. զվարճություն-
ների ծառայություններ, այն է՝ մեդիա 
բովանդակության ընտրում և վերահսկում. 
զվարճությունների ծառայություններ, այն է՝ 
համացանցի և կապի այլ ցանցերի միջոցով 
բաշխվող մուլտիմեդիա ծրագրերի շարք.  
զվարճությունների ծառայություններ, այն է՝ 
երաժշտական փառատոներ և համերգներ.  
համացանցի և կապի այլ ցանցերի միջոցով ոչ 

ներբեռնելի անհատականացված երաժշտական 
երգացանկերի և աուդիո ձայնագրությունների 
տրամադրում՝ զվարճությունների, երաժշտու-
թյան, ընթացիկ իրադարձությունների, քաղա-
քա կանության, պատմության, սպորտի և 
կատակերգության ոլորտում.  ծրագրերի հիման 
վրա ընտրված և վերահսկվող ոչ ներբեռնելի 
անհատականացված երաժշտական երգա-
ցանկերի և աուդիո ձայնագրությունների 
տրամադրում համացանցի և կապի այլ ցանցերի 
միջոցով՝ զվարճությունների, երաժշտության, 
ընթացիկ իրադարձությունների, քաղաքա-
կանության, պատմության, սպորտի և 
կատակերգության ոլորտում. երաժշտական 
նախասիրությունների քարտացուցակագրում 
այլ օգտատերերի համար. երաժշտական 
և ձայնատեսային բովանդակությամբ  
հավաքածուների ստեղծում. երաժշտական 
երգացանկերի և աուդիո ձայնագրություն-
ների հավաքում և հրապարակում՝ 
զվարճությունների, երաժշտության, ընթացիկ 
իրադարձությունների, քաղաքականության, 
պատմության, սպորտի և կատակերգության 
ոլորտում. երաժշտական ձայնագրություններին 
հղումներ պարունակող վեբ կայքերի 
տրամադրում. երաժշտական զվարճությունների 
ծառայություններ. փոդքասթի տրամադրում  
զվարճությունների, երաժշտության, ընթացիկ 
իրադարձությունների, քաղաքականության, 
պատմության, սպորտի և կատակերգության 
ոլորտում. վավերագրական ֆիլմերի ձայնա- 
և տեսագրություններ. ձայնագրությունների 
արտադրություն. ձայնային հեռարձակում.

դաս 42. ոչ ներբեռնելի համակարգչային 
ծրագրային ապահովում. երաժշտության, 
տեսանյութերի և արվեստագետների, 
երա ժիշտների ու արտիստների մասին 
տեղեկատվության պարունակությամբ վեբ 
կայքի տրամադրում. համացանցի, շարժական  
սարքերի, համցացանցային  անլար 
ցանցերի կամ համակարգերի, ինչպես նաև 
համակարգչային և էլեկտրոնային կապի այլ 
ցանցերի միջոցով տրամադրվող երաժշտության 
ներբեռնման և հոսքային փոխանցման 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ վեբ կայքի 
տրամադրում, որը թույլ է տալիս օգտատերերին 
ներբեռնել երաժշտություն. կիրառական 
ծառայությունների մատակարարների ծառա-
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յություններ (ASP), որոնք ներառում են 
ծրագրային ապահովում երաժշտական 
առցանց բաժանորդագրման ծառայության 
հետ օգտագործման համար, մասնավորապես՝ 
թվային երաժշտության ֆայլերը զննելու, 
առբերելու և լսելու նպատակով. համացանցի, 
շարժական սարքերի, համացանցային անլար 
ցանցերի կամ համակարգերի, ինչպես նաև 
համակարգչային և էլեկտրոնային կապի 
այլ ցանցերի միջոցով առցանց միջոցների 
տրամադրում՝ օգտատերերի կողմից 
աուդիո երգացանկերի կազմման և թվային 
երաժշտության առբերման համար. առցանց 
ոչ ներբեռնելի ծրագրաշարի ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում`  օգտատերերի 
կողմից աուդիո բովանդակության, ներառյալ 
երաժշտության ծրագրավորման համար. վեբ 
կայքերի տրամադրում՝ օգտատերերի կողմից 
վեբ կայքերում և շարժական հավելվածներում 
աուդիո բովանդակության, ներառյալ 
երաժշտության ծրագրավորման համար: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20201252  (111) 32085
(220) 07.07.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 07.07.2030
(730) Սփոթիֆայ ԱԲ, SE 
(442) 01.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգչային գրառված 

ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
ներբեռնելի ծրագրային ապահովում. 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում և համակարգչային ներբեռնելի 
ծրագրային ապահովում ձայնա-, տեսա- 
և մուլտիմեդիա բովանդակության տեղ-
հասցնման, տարածման և փոխանցման 
համար. համակարգչային գրառված ծրագրային 

ապահովում և համակարգչային ներբեռնելի 
ծրագրային ապահովում` ձայնա-, տեսա- և 
մուլտիմեդիա բովանդակության հաղորդման, 
պահպանման, փոխանակման, հավաքագրման, 
խմբագրման, կազմակերպման և փոփոխ-
ման համար. ներբեռնվող փոդքասթներ  
(թվային ձայնա- և տեսագրություններ). 
ներբեռնվող փոդքասթներ (թվային ձայնա- 
և տեսագրություններ) զվարճությունների, 
երաժշտության, ընթացիկ իրադարձություն-
ների, քաղաքականության, պատմության, 
սպորտի և կատակերգության ոլորտներում. 
զվարճությունների, երաժշտության, ընթացիկ 
իրադարձությունների, քաղաքականության, 
պատմության, սպորտի և կատակերգության 
ոլորտներում ծրագրերի հիման վրա ընտրված 
և վերահսկվող փոդքասթներ (ներբեռնվող).

դաս 35. գովազդ. տարածքների 
տրամադրում համացանցում գովազդի 
տեղադրման համար.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. 
ռադիո հեռարձակում. ձայնա- և տեսա-
բովանդակության հոսքային փոխանցում 
էլեկտրո նային հաղորդակցական ցանցերի, 
տեղական և համաշխարհային համակարգչային 
ցանցերի և անլար հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով. երաժշտության հոսքային փոխանցում 
օգտատերերին՝ առցանց հաղորդակցական 
ցանցի միջոցով. համացանցային հեռարձակման 
ծառայություններ.

դաս 41. զվարճությունների ծառայություն-
ներ. մեդիա բովանդակությանը վերաբերող 
ժամանցային տեղեկատվության տրամադրում. 
զվարճությունների ծառայություններ, այն 
է՝ մեդիա բովանդակության ոչ ներբեռնելի 
վերարտադրության ապահովում համա-
ցանցի և կապի այլ ցանցերի միջոցով. 
զվարճությունների ծառայություններ, այն է՝ 
ծրագրերի հիման վրա ընտրված և վերահսկվող 
մեդիա բովանդակության ոչ ներբեռնելի 
վերարտադրության ապահովում՝ համացանցի և 
կապի այլ ցանցերի միջոցով. զվարճությունների 
ծառայություններ, այն է՝ մեդիա բովան-
դակության ընտրում և վերահսկում. զվար-
ճությունների ծառայություններ, այն է՝ 
համացանցի և կապի այլ ցանցերի միջոցով 
բաշխվող մուլտիմեդիա ծրագրերի շարք.  
զվարճությունների ծառայություններ, այն է՝ 
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երաժշտական փառատոներ և համերգներ.  
համացանցի և կապի այլ ցանցերի միջոցով ոչ 
ներբեռնելի անհատականացված երաժշտական 
երգացանկերի և աուդիո ձայնագրությունների 
տրամադրում՝ զվարճությունների, երաժշտու-
թյան, ընթացիկ իրադարձությունների, 
քաղաքականության, պատմության, սպորտի և 
կատակերգության ոլորտում.  ծրագրերի հիման 
վրա ընտրված և վերահսկվող ոչ ներբեռնելի 
անհատականացված երաժշտական երգա-
ցանկերի և աուդիո ձայնագրությունների 
տրամադրում համացանցի և կապի այլ ցանցերի 
միջոցով՝ զվարճությունների, երաժշտության, 
ընթացիկ իրադարձությունների, քաղաքա-
կանության, պատմության, սպորտի և 
կատակերգության ոլորտում. երաժշտական 
նախասիրությունների քարտացուցակագրում 
այլ օգտատերերի համար. երաժշտական և 
ձայնատեսային բովանդակությամբ  հավա-
քածուների ստեղծում. երաժշտական 
երգացանկերի և աուդիո ձայնագրությունների 
հավաքում և հրապարակում՝ զվար-
ճությունների, երաժշտության, ընթացիկ 
իրադարձությունների, քաղաքականության, 
պատմության, սպորտի և կատակերգության 
ոլորտում. երաժշտական ձայնագրություններին 
հղումներ պարունակող վեբ կայքերի 
տրամադրում. երաժշտական զվարճությունների 
ծառայություններ. փոդքասթի տրամադրում  
զվարճությունների, երաժշտության, ընթացիկ 
իրադարձությունների, քաղաքականության, 
պատմության, սպորտի և կատակերգության 
ոլորտում. վավերագրական ֆիլմերի ձայնա- 
և տեսագրություններ. ձայնագրությունների 
արտադրություն. ձայնային հեռարձակում.

դաս 42. ոչ ներբեռնելի համակարգչային 
ծրագրային ապահովում. երաժշտու թյան, 
տեսանյութերի և արվեստագետների, 
երա ժիշտների ու արտիստների մասին 
տեղեկատվության պարունակությամբ վեբ 
կայքի տրամադրում. համացանցի, շարժական  
սարքերի, համցացանցային  անլար 
ցանցերի կամ համակարգերի, ինչպես նաև 
համակարգչային և էլեկտրոնային կապի այլ 
ցանցերի միջոցով տրամադրվող երաժշտության 
ներբեռնման և հոսքային փոխանցման 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ վեբ կայքի 
տրամադրում, որը թույլ է տալիս օգտատերերին 

ներբեռնել երաժշտություն. կիրառա-
կան ծառայությունների մատակարարների 
ծառայու թյուններ (ASP), որոնք ներառում 
են ծրագրային ապահովում երաժշտական 
առցանց բաժանորդագրման ծառայության 
հետ օգտագործման համար, մասնավորապես՝ 
թվային երաժշտության ֆայլերը զննելու, 
առբերելու և լսելու նպատակով. համացանցի, 
շարժական սարքերի, համացանցային անլար 
ցանցերի կամ համակարգերի, ինչպես նաև 
համակարգչային և էլեկտրոնային կապի 
այլ ցանցերի միջոցով առցանց միջոց-
ների տրամադրում՝ օգտատերերի կողմից 
աուդիո երգացանկերի կազմման և թվային 
երաժշտության առբերման համար. առցանց 
ոչ ներբեռնելի ծրագրաշարի ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում`  օգտատերերի 
կողմից աուդիո բովանդակության, ներառյալ 
երաժշտության ծրագրավորման համար. վեբ 
կայքերի տրամադրում՝ օգտատերերի կողմից 
վեբ կայքերում և շարժական հավելվածնե-
րում աուդիո բովանդակության, ներառյալ 
երաժշտության ծրագրավորման համար: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20201263  (111) 32086
(220) 08.07.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 08.07.2030
(730) «Էլ Թի մոտորս» ՍՊԸ, Երևան, 
Մարգարյան 29/3, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

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

դաս 37.  ավտոտեխսպասարկում:
____________________

(210) 20201300  (111) 32087
(220) 14.07.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 14.07.2030
(730) Էնըրջի Բևրիջիս ԼԼՔ, US 
(442) 03.08.2020
(310) 20200132   (320) 17.01.2020   (330) BY
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 

ներառյալ՝ գազավորված ըմպելիքներ և 
էներգետիկ ըմպելիքներ. օշարակներ, 
խտանյութեր, փոշիներ և բաղադրանյութեր 
ըմպելիքների, այդ թվում` գազավորված 
ըմպելիքների և էներգետիկ ըմպելիքների 
պատրաստման համար. գարեջուր։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20201301  (111) 32088
(220) 14.07.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 14.07.2030
(730) Էնըրջի Բևրիջիս ԼԼՔ, US 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 

ներառյալ՝ գազավորված ըմպելիքներ և 
էներգետիկ ըմպելիքներ. օշարակներ, 
խտանյութեր, փոշիներ և բաղադրանյութեր 
ըմպելիքների, այդ թվում՝ գազավորված 
ըմպելիքների և էներգետիկ ըմպելիքների 
պատրաստման համար. գարեջուր։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20201353  (111) 32089
(220) 20.07.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 20.07.2030
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. 
կոլտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային 
ըմպելիքներ:

____________________

(210) 20201354  (111) 32090
(220) 20.07.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 20.07.2030
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

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

____________________

(210) 20201355  (111) 32091
(220) 20.07.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 20.07.2030
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(442) 03.08.2020
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(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. 
կոլտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային 
ըմպելիքներ: 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20201358 (111) 32092
(220) 20.07.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 20.07.2030
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. 
կոլտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային 
ըմպելիքներ: 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20201401  (111) 32093
(220) 23.07.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 23.07.2030

(730) Աննա Մարկոսյան, Երևան, Մաշտոցի 
40ա, բն. 43, AM 
(442) 01.09.2020
(540) 

(526) «AM» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 42. անշարժ գույքի, ապրանքների, 
ծառայությունների, աշխատանքի, կենդա-
նիների, սննդի վերաբերյալ հայտա-
րարությունների համար առցանց հարթակների 
տրամադրում:

____________________

(210) 20201424  (111) 32094
(220) 24.07.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 24.07.2030
(730) «Կիսվիր. ԷյԷմ» ՍՊԸ, Երևան, Սվաճյան 
40/5, AM 
(442) 17.08.2020
(540) 

(526) «.am» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն (#f7900b), բաց մանուշակագույն 
(#390478), մուգ մանուշակագույն (#1d023d), 
վարդագույն և կապույտ գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդ. գործնական տեղեկատվության 
տրամադրում. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. ինտերակտիվ 
գովազդ համակարգչային ցանցում. գների 
համեմատման ծառայություններ. սպառողներին 
առևտրային տեղեկատվության և խորհուրդների 
տրամադրում ապրանքների և ծառայությունների 
ընտրության հարցում. գովազդային տեքս տերի 
խմբագրում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
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տեղեկատվության տրամադրում գործարար 
և առևտրային հարաբերությունների ոլորտ-
ներում. գործարար տեղեկատվության տրա-
մադրում վեբ-կայքերի միջոցով. գովազդային 
հասկացությունների մշակում. նվերների 
ցանկի գրանցման ծառայություններ. օգտա-
գործողների կարծիքների տրամադրում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
օգտագործողների վարկանիշների տրամադրում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 

դաս 38. ռադիոհեռարձակում. 
դաս 41. տեքստային նյութերի հրա-

պարակում, բացառությամբ գովազդային 
նյութերի. զվարճության ոլորտին վերաբերող 
տեղեկատվության տրամադրում. ոչ ներբեռնելի 
էլեկտրոնային առցանց հրապարակումների 
տրամադրում. օգտագործողների կարծիքների 
տրամադրում զվարճանքի կամ մշակութային 
նպատակներով. օգտագործողների վարկա-
նիշների տրամադրում զվարճությունների կամ 
մշակութային նպատակներով:

____________________

(210) 20201441  (111) 32095
(220) 29.07.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 29.07.2030
(730) «Արզնի կաթնամթերք» ՍՊԸ, Կոտայքի 
մարզ, գյուղ Արզնի, Աբովյան խճուղի 5/1, AM 
(442) 17.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք. կարագ. 

սերուցքային կրեմ. յուղային խառնուրդներ 
բուտերբրոդների համար. մարգարին. 
կաթնային ֆերմենտներ խոհարարական 
նպատակների համար. խտացրած կաթ. կաթի 
փոշի. թթվասեր (թթվեցրած սերուցք). արաժան 
(կաթնաթթվային խմորումով մերված կաթ). 
սերուցք (կաթնամթերք). հարած սերուցք. 
յոգուրտ. կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս 
(կաթնային ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ 
կաթնային ըմպելիքներ. կաթնային կոկտեյլներ. 
կաթնային շիճուկ. պանիրներ. մածուն:

____________________

(210) 20201473  (111) 32096
(220) 04.08.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 04.08.2030
(730) «Թ.Ա.Դ. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 
Վ.Համբարձումյան փ., 8Ա 77, AM 
(442) 01.09.2020
(540) 

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

դաս 21. ալյումինե փայլաթիթեղ փաթե-
թավորման համար:

____________________

(210) 20201490  (111) 32097
(220) 07.08.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 07.08.2030
(730) «Ալվինա հյուրանոցային համալիր» ՓԲԸ, 
ք. Ծաղկաձոր. Խ. Մուրադյան 3, AM 
(442) 17.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 35. հացամթերքին վերաբերող 

մանրա ծախ առևտրի ծառայություններ.
դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն. 

անշարժ գույքի կառավարում. բնակելի ֆոնդի 
կառավարում. բնակարանների վարձա-
կալություն.

դաս 37. լողավազանների խնամք. լվացքա-
տների ծառայություններ. սպիտակեղենի լվացք. 
լվացք. ձևավոր սպիտակեղենի մաքրում. չոր 
մաքրում.
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դաս 41. զվարճությունների ծառայու-
թյուններ. ժամանցի օբյեկտների տրամադրում. 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկացում. 
առողջության ակումբների ծառայություններ 
(առողջարար և ֆիթնես-մարզումներ). թենիսի 
կորտերի վարձույթ. զվարճությունների ծառա-
յություններ. զվարճությունների կազմակերպում 
հյուրեի համար.

դաս 43. սննդամթերով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանա-
կավոր բնակատեղով ապահովում. ժամա-
նակավոր բնակատեղերի վարձակալում. 
տեղերի ամրագրում ժամանակավոր 
բնակության համար. ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանների 
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման 
կառավարում). առաքում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություն-
ներ. նախաճաշարանների ծառայություն ներ. 
ռեստո րանների ծառայություն ներ. ինքնա-
սպասարկման  ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
սննդի ձևավորում. անձնական խոհարարի 
ծառայություններ. հյուրանոցների ծառա-
յություններ. տեղերի ամրագրում հյուրա-
նոցներում.

դաս 44. թուրքական բաղնիքների ծառա-
յություններ. շոգեբաղնիքների ծառայություններ:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20201511  (111) 32098
(220) 11.08.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 11.08.2030
(730) «Բեսթ լայթինգ» ՍՊԸ, Երևան, Քաջազ-
նունի 1, AM 
(442) 01.09.2020
(540) 

(526) «Best Lighting» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
մուգ կարմիր և սպիտակ գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 11. ացետիլենային լամպեր. 
աղեղային լամպեր. էլեկտրական լամպեր. 
լապտերներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ցոլալապտերներ մեքենաների համար. 
լուսատուներ. լուսավորման լապտերներ. 
լամպերի կոթառներ. շիկարանային 
այրոցներ. այրոցներ լամպերի համար. 
լապտերներ հեծանիվների համար. լամպեր 
տրանսպորտային միջոցների շրջադարձի 
ցուցիչների համար. լամպի ապակիներ. լամպերի 
խողովակներ. էլեկտրական գազապարպիչ 
խողովակներ լուսավորման համար. լույսի 
ցրիչներ. էլեկտրական լամպերի կոթառներ. 
լուսավորման սարքեր և տեղակայանք-
ներ. ջահեր. առաստաղի լուսամփոփներ. 
էլեկտրական լամպերի թելեր. գազալցված 
լամպեր. գնդաձև թասակներ լամպերի համար. 
յուղային լամպեր. ուլտրամանուշակագույն 
ճառագայթման լամպեր, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
պայթանվտանգ լամպեր. անդրադարձիչներ 
լամպերի համար. չինական լապտերներ. 
լյումինեսցենտային խողովակներ լուսավոր-
ման համար. էլեկտրական լամպեր տոնածա-
ռերի համար. լուսավորվող համարներ 
շենքերի համար. լուսարձակներ. լուսամփոփ-
ներ. լուսամփոփների կալիչներ (բռնիչներ). 
փողոցային լապտերներ. արևային ջերմային 
հավաքիչներ (ջեռուցում). էլեկտրական 
շիկացման թելիկներ. ստորջրյա լուսարձակներ. 
լույս արձակող դիոդների (ԼԱԴ) լուսավորման 
սարքեր. մոմի լապտերներ. լուսարձակներ։
(740) Լիլիթ Ակոպովա

____________________

(210) 20201515  (111) 32099
(220) 11.08.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 11.08.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր  Մինասյան Գագիկ 
Մինասի, Երևան 0012, Արաբկիր, Խաչատրյան 
27, բն. 26, AM 
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(442) 16.09.2020
(540) 

(526) «Network Communication» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, կարմիր, դեղին և կանաչ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ցանցային, համակարգչային և 
անվտանգության սարքավորումների վաճառք:

____________________

(210) 20201545  (111) 32100
(220) 13.08.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 13.08.2030
(730) «Օմեգա»  ՍՊԸ, RU 
(442) 01.09.2020
(540) 

(511) 
դաս 6. մետաղական շղթաներ. մետաղյա 

բանալիներ. մետաղական ձեռնասանդուղքներ. 
սեղմիչ մետաղական հարմարանքներ 
խողովակների համար. 

դաս 7. փոփոխական հոսանքի 
գեներա  տորներ. խառնիչ մեքենաներ. 
բետոնախառնիչներ (մեքենաներ). հնձիչ-
ներ. փայտամշակման հաստոցներ. լվացա-
մեքենաներ. թործահաստոցներ. կտրոցներ 
(մեքենաների մասեր). չորացնող մեքենաներ. 
կենտրոնախույս պոմպեր. ֆրեզիչ հաստոցներ. 
խառատային հաստոցներ. փականագործի 
էլեկտրական մկրատներ. էլեկտրական 
մկրատներ. դուրեր մեքենաների համար. 

ճնշակներ (մեքենաներ). կտրիչ մեքենաներ. 
էլեկտրական դանակներ. ամբարձիկներ 
(մեքենաներ). կտրող մեքենաներ. մեկնա-
սարքեր շարժիչների համար. ցամաքուր-
դային մեքենաներ. հաստատուն հոսանքի 
գեներատորներ. էլեկտրական գեներատոր ներ. 
փաթաթող մեքենաներ. պոմպեր (մեքենաների 
կամ շարժիչների մասեր). հնձիչ մեքենաների 
դանակներ. դանակներ (մեքենաների 
մասեր). գազոնահնձիչներ (մեքենաներ). 
յուղային պոմպեր. լվացման սարքեր. մուրճեր 
(մեքենաների մասեր). մետաղամշակ ման 
հաստոցներ. խառնիչներ (մեքենաներ). 
ձեռքի գործիքներ՝ բացառությամբ ձեռքով 
կառավարվողների. կտրող գործիքներ 
(մեքենաների մասեր). ներկման մեքենաներ. 
ներկափոշեցրիչներ. ձեռքի էլեկտրական 
գայլիկոնիչներ. պոմպեր (մեքենաներ). օդային 
ճնշակներ (տեղակայանքներ ավտոտնակների 
համար). վակուումային պոմպեր (մեքենաներ). 
հղկահաստոցներ. սղոցներ (մեքենաներ). 
էլեկտրաեռակցման ագրեգատներ. ներկիչ 
մեքենաներ. ապակի մշակող մեքենաներ. 
հեսանահաստոցներ. գայլիկոնի կապիչներ 
(մեքենաների, հաստոցների մասեր). շար-
ժիչների օդափոխիչների շարժափոկեր. 
սոսնձապատիչ էլեկտրական ատրճանակներ. 
շղթայական սղոցներ. գազային կտրոցներ. 
փոշու արտածծման կայանքներ (զտիչ 
հարմարանքներ). փոշու հեռացման կայանքներ 
(զտիչ կայանքներ). ձյունամաքրիչներ. գազա-
եռակցման ապարատներ. փոշեկուլներ.

դաս 8. հղկիչ   գործիքներ   (ձեռքի   գործիք ներ). 
հեսանաքարեր. նրբախարտոցներ. կտրելիս 
օգտագործվող կալիչներ (ձեռքի գործիք ներ). 
գայլիկոններ (շաղափներ) (ձեռքի գործիքների 
մասեր). անկյունաչափական սարքեր (ձեռքի 
գործիքներ). ձեռքի մեխահան գործիքներ. 
ձեռքի ամբարձիկներ. ձեռքով կառավարվող 
հորատներ. կացիններ՝ ակոսներ, բնիկներ 
փորելու համար. սրոցաքարեր. գամիչ մուրճեր 
(ձեռքի գործիքներ). մկրատներ. նրբասղոցներ. 
սղոցներ (ձեռքի գործիքներ). փականա-
գործի մկրատներ. կտրող ժապավեններ. 
մանեկադարձիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
պտուտակաբանալիներ (ձեռքի գործիքներ). 
կացիններ. ռանդաներ. ձեռքի շարժակով 
ձեռքի գործիքներ. խողովակահատիչներ 
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(ձեռքի գործիքներ). կտրիչ-դանակներ. սրելու 
գործիքներ. էտոցներ. գազոնահնձիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). սակրեր (տապարներ). 
կացնիկներ (ձեռքի գործիքներ). ձեռքով 
կառավարվող այգե-բանջարանոցային գույք. 
մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). ատրճանակներ 
(ձեռքի գործիքներ). խոշորաքարթ խարտոցներ 
(թորբու, տովրիկ) (ձեռքի գործիքներ). կտրող 
առարկաներ (ձեռքի գործիքներ). ոչ էլեկտրա-
կան պտուտակահաններ. դուրեր (ձեռքի 
գործիքներ). խողովակներ կտրելու գործիքներ. 
ձեռքով կառավարվող գյուղատնտեսական 
գործիքներ. հեսանասկավառակներ (ձեռքի 
գործիքներ). զմռնիտե սկավառակներ. խար-
տոցներ (գործիքներ). կտրող գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). ներկի փոշարարներ (մեքենաներ). 
գազային զոդայրոցներ. էլեկտրոդներ 
եռակցման մեքենաների համար. ապարատներ 
էլեկտրազոդման համար. զոդման էլետրական 
ապարատներ. էլեկտրական զոդիչներ. 
ապարատներ՝ էլեկտրաաղեղային հատման 
համար. էլեկտրական ապարատներ՝ պլաստ-
մասսայե փաթեթավորումների զոդման համար. 
էլեկտրական մեխահանիչներ. խողովակ-
ներ մաքրելու քերակներ. հողամշակման 
մեքենաներ՝ գյուղատնտեսական նպատակների 
համար.

դաս 9. չափիչ ժապավեններ. լիցքավորող 
սարքեր էլեկտրական կուտակիչների համար. 
եռակցողի դիմապանակներ. չափիչ սարքեր. 
էլեկտրական չափիչ սարքեր. լիցքավորող 
սարքեր կուտակիչների համար. դժբախտ 
պատահարներից պաշտպանող ձեռնոցներ. 
չափիչ գործիքներ. քանոններ, մետրեր (չափիչ 
գործիքներ):
սաս 21. ոռոգման հարմարանքներ. ցողիչներ 
(սրսկիչներ):
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20201546  (111) 32101
(220) 13.08.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 13.08.2030
(730) «Օմեգա»  ՍՊԸ, RU 
(442) 01.09.2020

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր գույնով:
(511) 

դաս 6. մետաղական շղթաներ. մետաղյա 
բանալիներ. մետաղական ձեռնասանդուղքներ. 
սեղմիչ մետաղական հարմարանքներ 
խողովակների համար. 

դաս 7. փոփոխական հոսանքի 
գեներատորներ. խառնիչ մեքենաներ. 
բետոնախառնիչներ (մեքենաներ). 
հնձիչներ. փայտամշակման հաստոցներ. 
լվացամեքենաներ. թործահաստոցներ. 
կտրոցներ (մեքենաների մասեր). չորացնող 
մեքենաներ. կենտրոնախույս պոմպեր. ֆրեզիչ 
հաստոցներ. խառատային հաստոցներ. 
փականագործի էլեկտրական մկրատներ. 
էլեկտրական մկրատներ. դուրեր մեքենաների 
համար. ճնշակներ (մեքենաներ). կտրիչ 
մեքենաներ. էլեկտրական դանակներ. 
ամբարձիկներ (մեքենաներ). կտրող 
մեքենաներ. մեկնասարքեր շարժիչների համար. 
ցամաքուրդային մեքենաներ. հաստատուն 
հոսանքի գեներատորներ. էլեկտրական 
գեներատորներ. փաթաթող մեքենաներ. 
պոմպեր (մեքենաների կամ շարժիչների մասեր). 
հնձիչ մեքենաների դանակներ. դանակներ 
(մեքենաների մասեր). գազոնահնձիչներ 
(մեքենաներ). յուղային պոմպեր. լվացման 
սարքեր. մուրճեր (մեքենաների մասեր). 
մետաղամշակման հաստոցներ. խառնիչներ 
(մեքենաներ). ձեռքի գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. կտրող գործիքներ 
(մեքենաների մասեր). ներկման մեքենաներ. 
ներկափոշեցրիչներ. ձեռքի էլեկտրական 
գայլիկոնիչներ. պոմպեր (մեքենաներ). օդային 
ճնշակներ (տեղակայանքներ ավտոտնակների 
համար). վակուումային պոմպեր (մեքենաներ). 
հղկահաստոցներ. սղոցներ (մեքենաներ). 
էլեկտրաեռակցման ագրեգատներ. ներկիչ 
մեքենաներ. ապակի մշակող մեքենաներ. 
հեսանահաստոցներ. գայլիկոնի կապիչներ 
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(մեքենաների, հաստոցների մասեր). 
շարժիչների օդափոխիչների շարժափոկեր. 
սոսնձապատիչ էլեկտրական ատրճանակներ. 
շղթայական սղոցներ. գազային կտրոցներ. 
փոշու արտածծման կայանքներ (զտիչ 
հարմարանքներ). փոշու հեռացման կայանքներ 
(զտիչ կայանքներ). ձյունամաքրիչներ. գազա-
եռակցման ապարատներ. փոշեկուլներ.

դաս 8. հղկիչ գործիքներ (ձեռքի գործիք ներ). 
հեսանաքարեր. նրբախարտոցներ. կտրելիս 
օգտագործվող կալիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
գայլիկոններ (շաղափներ) (ձեռքի գործիքների 
մասեր). անկյունաչափական սարքեր (ձեռքի 
գործիքներ). ձեռքի մեխահան գործիքներ. 
ձեռքի ամբարձիկներ. ձեռքով կառավարվող 
հորատներ. կացիններ ակոսներ, բնիկներ 
փորելու համար. սրոցաքարեր. գամիչ մուրճեր 
(ձեռքի գործիքներ). մկրատներ. նրբասղոցներ. 
սղոցներ (ձեռքի գործիքներ). փականագործի 
մկրատներ. կտրող ժապավեններ. 
մանեկադարձիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
պտուտակաբանալիներ (ձեռքի գործիքներ). 
կացիններ. ռանդաներ. ձեռքի շարժակով 
ձեռքի գործիքներ. խողովակահատիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). կտրիչ-դանակներ. սրելու 
գործիքներ. էտոցներ. գազոնահնձիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). սակրեր (տապարներ). 
կացնիկներ (ձեռքի գործիքներ). ձեռքով 
կառավարվող այգե-բանջարանոցային գույք. 
մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). ատրճանակներ 
(ձեռքի գործիքներ). խոշորաքարթ խարտոցներ 
(թորբու, տովրիկ) (ձեռքի գործիքներ). կտրող 
առարկաներ (ձեռքի գործիքներ). ոչ էլեկտրա-
կան պտուտակահաններ. դուրեր (ձեռքի 
գործիքներ). խողովակներ կտրելու գործիքներ. 
ձեռքով կառավարվող գյուղատնտեսական 
գործիքներ. հեսանասկավառակներ (ձեռքի 
գործիքներ). զմռնիտե սկավառակներ. խար-
տոցներ (գործիքներ). կտրող գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). ներկի փոշարարներ (մեքենա-
ներ). գազային զոդայրոցներ. էլեկտրոդներ 
եռակցման մեքենաների համար. ապարատներ 
էլեկտրազոդման համար. զոդման էլետրա-
կան ապարատներ. էլեկտրական զոդիչներ. 
ապարատներ՝ էլեկտրաաղեղային հատման 
համար. էլեկտրական ապարատներ՝ պլաստ-
մասսայե փաթեթավորումների զոդման համար. 
էլեկտրական մեխահանիչներ. խողովակներ 

մաքրելու քերակներ. հողամշակման մեքե-
նաներ՝ գյուղատնտեսական նպատակների 
համար.

դաս 9. չափիչ ժապավեններ. լիցքավորող 
սարքեր էլեկտրական կուտակիչների համար. 
եռակցողի դիմապանակներ. չափիչ սարքեր. 
էլեկտրական չափիչ սարքեր. լիցքավորող 
սարքեր կուտակիչների համար. դժբախտ 
պատահարներից պաշտպանող ձեռնոցներ. 
չափիչ գործիքներ. քանոններ, մետրեր (չափիչ 
գործիքներ).

դաս 21. ոռոգման հարմարանքներ. 
ցողիչներ (սրսկիչներ):
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20201577  (111) 32102
(220) 19.08.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 19.08.2030
(730) «Գրանդ մաստեր» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
ք. Մասիս, Հրանտ Վարդանյան 8, AM 
(442) 01.09.2020
(540) 

(526) «.am» գրառումն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, կանաչ, սպիտակ և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 9. էլեկտրական կոճեր. մասնիկների 
ուժեղարարներ. հագուստին ամրացվող լույս 
անդրադարձնող սկավառակներ տրանս-
պորտային վթարները կանխելու համար. 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանու թյան 
անհատական միջոցներ. դժբախտ պատա-
հարներից, ճառագայթումից և կրակից 
պաշտպանող հագուստ. էլեկտրական 
կուտակիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. կուտակիչների բանկաներ. 
Էլեկտրական կուտակիչների պատյաններ. 
կուտակչային մարտկոցների խտաչափներ. 
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ջրաչափներ. կուտակիչի թիթեղներ. տագնապի 
ազդասարքեր. ձայնային ազդանշանային 
սարքեր. ձայնահաղորդիչներ. ձայնագրման 
սկավառակներ. խոսափողեր. ճառագայթա-
չափներ. գումարման սարքեր. գազախտա չափ-
ներ. լուսախոշորացուցիչներ. երկա թու ղային 
ուղեփոխ սլաքների հեռա կառա վարման 
էլեկտրադինամիկական ապարատուրա. 
մագնիսներ. էլեկտրամագնիսների կոճեր. օդի 
բաղադրության անալիզի ապարատներ. 
վթարային ազդասարքեր. սպիրտաչափներ. 
շարժաքանոններ. սննդամթերքի և կերերի 
անալիզի սարքեր. էլեկտրական հեռա-
վառոցքային ապարատներ. վառոցքի 
համակարգերի մարտկոցներ. բարձրաչափներ. 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանող 
ասբեստե գործվածքից ձեռնոցներ. կրակից 
պաշտպանող հագուստ ասբեստե գործ-
վածքներից. ամպերաչափներ. ձայնի 
ուժեղարարներ. էլեկտրոնային ուժեղարար 
լամպեր. հողմաչափներ. տրամաչափիչ օղեր. 
կրակմարիչներ. անոդներ. անոդային մարտ-
կոցներ. ալեհավաքներ. հակաշլացման 
լուսապաշտպան ապակիներ. սաղավարտ ների 
հովարներ. խանգարումապաշտպան սարքեր 
(էլեկտրականություն). տրանսֆորմատորներ 
(էլեկտրականություն). բացվածքաչափներ 
(օպտիկական). դրամները հաշվելու և 
տեսակավորելու մեքենաներ. բաշխիչ տուփեր 
(էլեկտրականություն). տեղագրական գոր-
ծիքներ. չափիչ ժապավեններ. օբյեկտիվներ 
աստղալուսանկարչության համար. ջերմա-
էլեկտրոնային լամպեր. ուսուցման տեսա-
լսողական միջոցներ. կանխավճարով աշխատող 
երաժշտական ավտոմատներ. կանխավճարով 
աշխատող ավտոմատների մեխանիզմներ. 
ժետոնով աշխատող ապարատների մեխա-
նիզմներ. տրամաչափիչներ. համեմատիչներ. 
հրդեհի ազդանշանիչներ. ավտոմեքենայի 
անվադողերում ցածր ճնշման ավտոմատ 
ցուցիչներ. հատուկ պաշտպանիչ կոմբի-
նեզոններ 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 սկավառակներ 
լոգարիթմական շրջանաձև քանոններ. 
լոգարիթմական քանոններ. հաշվասարքեր. 
բացովի տրամաչափիչներ. ձևանմուշներ 
(չափիչ գործիքներ). լուսապատճենման ապա-
րատներ. կինոնկարահանման խցիկներ. 
մազական խողովակներ. ձայնագրությունների 
կրիչներ. պաշտպանիչ սաղավարտներ. 
շնչադիմակներ, 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. արտադրական 
գործընթացների հեռակառավարման էլեկ-
տրական տեղակայանքներ. փակ անջատիչ  ներ 
(էլեկտրականություն). կոմուտատորներ. 
ծովային կողմնացույցներ. օկուլյարներ (ակնա-
պակիներ). ջուլհակային խոշորացույցներ. 
քայլաչափներ. հաշվիչներ. մետրոնոմներ. 
էլեկտրական կոնդենսատորներ. էլեկտրա-
հաղորդիչներ. էլեկտրական մայրուղիներ. 
էլեկտրական շղթայի գործարկիչներ. գծային 
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միացիչներ (էլեկտրականություն). միացման 
տուփեր (էլեկտրականություն). կոմուտացման 
վահաններ. էլեկտրական հպակներ. նամա-
կանիշներով վճարումների վերահսկողության 
ապարատներ. էլեկտրական կարգա վորող 
սարքեր. հսկողության էլեկտրական սար-
քավորումներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակ ներով օգտագործվողների. տրանս -
պորտային միջոցների արագությունը վերա-
հսկող սարքեր. էլեկտրական կերպափոխիչներ. 
լուսապատճենման սարքեր (լուսանկարչական, 
էլեկտրաստատիկ, ջեր մային). ակնոցների 
նրբաքուղեր. թորանոթներ. թորանոթները 
պահող հարմարանքներ. ուղղիչ ոսպնյակներ 
(օպտիկա). օբյեկտիվներ (ոսպնյակներ) 
(օպտիկա). տիեզերագրական գործիքներ. 
կոստյումներ ջրասուզակության համար. 
կոմուտացման էլեկտրական ապարատներ. 
էլեկտրական փոխարկիչներ. սահմանա-
փակիչներ (էլեկտրականություն). խցակի 
էլեկտրական երկժանիներ. հոսանքի ուղղիչ-
ներ. ռեդուկտորներ (էլեկտրական). դերձակների 
մետրեր. հալքանոթներ (լաբորատոր). 
կաշիների հաստությունը չափող սարքեր. 
ցիկլոտրոններ. կեղծ դրամների դետեկտորներ. 
փականակներն իջեցնող մեխանիզմներ 
(լուսանկարչություն). խտաչափներ. մուլտի-
պլիկացիոն ֆիլմեր. լաբորատոր տակդիրներ. 
մետաղադետեկտորներ արդյունաբերական 
կամ ռազմական նպատակների համար. 
սոնարներ. դետեկտորներ. լուսանկարչական 
փականներ. մեմբրաններ (ակուստիկա). 
դիապոզիտիվների կենտրոնադրման սարքեր. 
լուսանկարչական ապարատներ. դիապո-
զիտիվներ (լուսանկարչություն). դիասկոպներ. 
հեռավորություն չափող սարքեր. դիկտոֆոններ. 
դիֆրակցիոն ապարատներ (մանրազննություն). 
բարձրախոսներ. էլեկտրական ապահովիչներ. 
նվագարկիչներ. մանրադիտակներ. հեռա-
ձայնագրման սարքեր. հեռաչափներ (սարքեր). 
բաշխիչ վահաններ (էլեկտրականություն). 
բաշխիչ կառավարակետեր (էլեկտրա-
կանություն). չափակարկիններ. 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 (հեռակապ). 
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. 
ձվադիտակներ. ցուցիչներ. բենզինի 
մակարդակի ցուցիչներ. կայծմարիչներ. 
լուսանկարչական ապարատների և 
լուսանկարչական պարագաների հատուկ 
պատյաններ. ապարատուրա անալիզների 
համար, բացառությամբ բժշկականի. բեկումա-
չափներ. լուսակայացույցներ (լուսավոր-
վածության չափիչներ). հաշիվները դուրս գրելու 
սարքեր. խմորման ապարատներ (լաբորատոր 
սարքեր). երկաթուղային տրանսպորտում 
անվտանգություն ապահովող սարքեր. 
էլեկտրահաղորդալարեր. մագնիսական լարեր. 
ուղղալարի ծանրոցներ. ուղղալարեր. ցանցեր 
դժբախտ դեպքերից պաշտպանելու համար. 
փրկարարական ցանցեր. բրեզենտ փրկա-
րարական աշխատանքների համար. ժապա-
վեններ 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 
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պաշտպանող ձեռնոցներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. գազաանալիզարար-
ներ. 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-). հոլոգրամներ. խոնավաչափներ. 
էլեկտրական լարերի նույնականացման ջղեր. 
էլեկտրական լարերի նույնականացման 
պարուտակներ. փրկարարական սարքա-
վորումներ. հրշեջ ծայրապանակներ. հրշեջ 
ավտոմեքենաներ. հրշեջ պոմպեր. թեքա-
չափներ. սակահաշվիչներ. քանակի ցուցիչներ. 
վակուումաչափներ. արագաչափներ. ինդուկ-
տիվության կոճերի միջաձողեր (էլեկտրա-
կանություն). խարիսխներ (էլեկտրականություն). 
տեղեկատվության մշակման սարքեր. հայելի-
ներ զննման աշխատանքների համար. 
խոսակցական ապարատներ. լուսանկարչական 
թիթեղների տուփեր. կերպափոխիչներ 
(էլեկտրականություն). իոնարարներ, բացա-
ռությամբ օդը մշակելու համար 
օգտագործվողների. դռան օպտիկական 
դիտանցքեր (խոշորացուցիչ ոսպնյակներ). 
հարմարանքներ զգեստների ներքևի մասը 
շտկելու համար. հատուկ կահույք 
լաբորատորիաների համար. կաթնախ-
տաչափներ. կաթնաչափներ. լամպեր լուսա-
նկարչական լաբորատորիաների համար. 
օպտիկական համակարգով լապտերներ. 
“Մոգական” լապտերներ. ազդանշանային 
լապտերներ. լազերներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող ների. 
օպտիկական ոսպնյակներ. գրասենյակային 
կշեռքներ նամակների համար. լագեր (չափիչ 
գործիքներ). խորաչափների գծեր. խոշորա-
ցույցներ (օպտիկա). լույս արձակող 
ցուցանակներ լույս արձակող նշաններ. 
նեոնային խողովակներ ցուցանակների համար. 
ակնոցներ (օպտիկա). օպտիկական 
օկուլյարներով (ակնապակիներով) գործիքներ. 
Օպտիկական մակարդակաչափներ. ակնոց-

ների ապակիներ. օպտիկական իրեր. 
ճնշաչափներ (մանոմետրեր). շրջադիտակներ. 
պաշտպանիչ դիմակներ. մաթեմատիկական 
գործիքներ. կանխավճարով աշխատող 
մեխանիզմներ հեռուստացույցների համար. 
մեգաֆոններ. համակարգիչների հիշողության 
բլոկներ. ատաղձագործների քանոններ 
(մետրեր). սնդիկային հարթաչափներ. 
արագություն չափող սարքեր (լուսա-
նկարչություն). 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 շրջանակ-
ներ. էլեկտրական մարտկոցներ. էլեկտրական 
կուտակիչներ. հարթաչափներ (հորիզոնական 
դիրքի որոշման սարքեր). մակարդակա-
չափական գործիքներ. քթակնոցների (պենսնե) 
շրջանակներ. պրիզմաներ (օպտիկա). դիտա-
սարքեր. օկտանտներ (անկյունաչափներ). 
օմաչափներ. ալիքաչափներ. օպտիկական 
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական ապակիներ. 
համակարգիչներ. համակարգչային գրառված 
ծրագրեր. 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 դիտաններ. 
լուսաչափներլուսահեռագրական ապարատ-
ներ. ֆիզիկական սարքեր և գործիքներ. 
տրանսպորտային միջոցների ավտոմատ 
կառավարման սարքեր. քթակնոցներ (պենսնե). 
լաբորատորային կաթոցիկներ. պլանշետներ 
(երկրաբաշխական գործիքներ). մակերեսա-
չափներ. ստորջրյա լողի ժամանակ 
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օգտագործվող ականջի ներդրակներ. զանգեր 
(տագնապի ազդասարքեր). կշռաքարեր. 
բևեռաչափներ. ռադիոհեռախոսային կայան-
ներ. ռադիոհեռագրական կայաններ. ճնշման 
չափիչներ. ճնշման ցուցիչներ. պրոյեկցիոն 
ապարատներ. կոռոզիայից պաշտպանող 
կաթոդային սարքեր. ատամնապաշտպանիչներ. 
հրաչափներ. ռադարներ. ռադիոհաղորդիչներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ռենտգենյան ապարատներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. անկյունաչափներ 
(չափիչ գործիքներ). ռենտգենյան ճառա-
գայթման արտադրման (գեներացման) 
ապարատներ և տեղակայանքներ, բացա-
ռությամբ բժշկության մեջ օգտագործվողների. 
ռենտգենյան խողովակներ, բացառությամբ 
բժշկության մեջ օգտագործվողների. ռենտ-
գենյան ճառագայթներից պաշտպանող 
սարքեր, բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների. հեռախոսային ապա-
րատներ. բեկումային աստղադիտակներ. 
ռենտգենյան ապարատներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող ների. 
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. 
տարածադիտական ապարատներ. նվա-
գարկիչների ասեղներ. սուլֆիտաչափներ. 
հեռատիպներ. պտուտաչափներ (դարձա-
չափներ). պարուրակային տրամաչափիչներ. 
հեռագրասարքեր (ապարատներ). հեռուս-
տացույցներ. հեռագրալարեր. հեռակառա-
վարման ապարատուրա. ռադիոկայմեր. 
հեռուստա հուշարարներ. հեռախոսային հաղոր-
դիչ ներ. հեռագործ ընդհատիչներ. հեռա դիտակ-
ներ. աստղադիտակներ. ջեր մաս տիճանային 
ցուցիչներ. ժամանակը գրան ցող սարքեր. 
թեոդոլիտներ (անկյունաչափ գործիքներ). 
թերմոստատներ փոխա դրամիջոցների համար. 
տոտալիզատորներ. պտուտաթվերի հաշվիչ-
ներ. նվագարկիչների պտուտաթվերի կար-
գավորիչներ. Հաղորդիչներ (հեռակապ). 
ճշգրիտ կշեռքներ. խազքաշներ (ռեյսմուսներ). 
վակուումային կաթոդային լամպեր (ռադիո). 
միզաչափներ. փոփոխաչափներ. Նոնիուսներ 
վերնիերներ. մագնիսական ժապավեններ 
տեսագրման համար. մածուցիկաչափ ներ. 
էլեկտրական սարքեր գողությունները կան խելու 
համար. լարման կարգավորիչներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. ընտրա-
ձայները հաշվելու մեքենաներ. վոլտաչափներ. 
հարմարանքներ նվագարկիչների ասեղները 
փոխարինելու համար. լաբորատոր թորիչ 
ապարատներ. հալուն մետաղալար. հակակա-
թոդներ. սուլիչներ շներին հրահանգներ 
հաղորդելու համար. օպտիկական նշանոցներ 
հրազենի համար. պահպանական ազդա-
նշանային սարքեր. անկյունաչափական 
գործիքներ. լուսատու ազդալողաններ. 
էլեկտրական կոճերի հիմնակմախքներ. լուսա-
կայված ժապավեններ. լույս արձակող կամ 
մեխանիկական ճանապարհային նշաններ. 
փրկարար ազդալողաններ. ազդանշա նային 
ազդալողաններ. զումմերներ. բուսոլներ 
(կողմնացույց-անկյունաչափներ) կողմնա-
ցույցներ. հակամառախուղային ազդասարքեր, 
բացառությամբ պայթուցիկների. դրամ-
արկղային ապարատներ. ռենտգենյան 
ապարատների էկրաններ արդյունաբերական 
նպատակների համար. նույնականացման 
մագնիսական քարտեր. փակող շերտով 
լուսատարրեր (ֆոտոէլեմենտներ). օպտիկական 
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խտաչափներ. մագնիսական սկավառակներ. 
դիսկետներ. ընթերցող գլխիկների մաքրման 
ժապավեններ. տեսագրման սարքեր. 
համակարգիչների ստեղնաշարեր. ինտեգրալ 
սխեմաներ. կիսահաղորդիչներ. չիպեր 
(ինտեգրալ սխեմաներ). կաթոդներ. փրկարար 
բաճկոնակներ. փրկագոտիներ. քիմիական 
սարքեր և գործիքներ. լուսակայված 
կինոժապավեններ. նյութեր էլեկտրա հաղորդ-
ման գծերի համար (լարեր, մալուխներ). 
հպաոսպնյակներ. հպաոսպնյակների պատ-
յաններ. մանրէական կուլտուրաների 
ինկուբատորներ. արևային մարտկոցներ. 
մեկուսացված պղնձալար. գազապարպիչ 
էլեկտրական խողովակներ, բացառությամբ 
լուսավորության համար օգտագործվողների. 
դիաֆրագմաներ (լուսանկարչություն). թորիչ 
ապարատներ գիտական նպատակների 
համար. բաժանավորիչ սարքեր. դռան 
էլեկտրական զանգեր. ակնոցների պատյան-
ներ. լաբորատորիայի վառարաններ. 
օպտիկական մանրաթելեր (լույս հաղորդող 
շիկացման թելեր). հեռախոսալարեր. 
լուսակայված ռենտգենյան ժապավեններ. 
լուսանկարչության մեջ օգտագործվող 
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների զտիչ-
ներ. բարձրախոսների խոսափողեր. 
լուսանկարչական ապարատների կալաններ. 
գծիկավոր կոդերն ընթերցող սարքեր. 
գնդականթափանց բաճկոնակներ. ցուցիչ 
ազդալողաններ. մեկուսատախտակներ 
ինտեգրալ սխեմաների համար. լաբորա տոր 
քրոմատագրիչներ. ժամանակագրիչներ 
(ժամանակի գրանցման սարքեր). խտասկա-
վառակներ (ձայնա-, տեսա-). խտասկա-
վառակներ (չվերագրանցելի). համակարգչային 
գործառնական ծրագրեր. համակարգիչներին 
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 (համա-
կարգչային 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 նախա-
տեսվածների. պատկերամուտներ (սարքա-
վորանք տեղեկատվության մշակման համար). 
ծխի դետեկտորներ. Տրանզիստորներ (էլեկ-
տրոնիկա). ռենտգենագրեր, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
մալուխների միացման կցորդիչներ. համրիչներ. 
էլեկտրոնային ծոցատետրեր. հեռախոսային 
ինքնապատասխանիչներ. տեսախցիկներ. 
պարկուճային նվագարկիչներ. խտասկա-
վառակների նվագարկիչներ. ախտորոշման 
սարքեր, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար նախատեսվածների. 
սկավառակակիրներ համակարգիչների համար. 
հաղորդաձողեր լույսի կետային աղբյուրների 
մոնտաժման համար. գրպանի էլեկտրոնային 
թարգմանիչներ. ապրանքների էլեկտրոնային 
բեռնապիտակներ. հակահրդեհային պաշտ-
պանիչ ծածկոցներ. բռնկալամպեր (լուսա-
նկարչություն). սմարթ-քարտեր 
(միկրո սխե մաներով քարտեր). չափագդալներ. 
դյուրակիր համակարգիչներ. հայտարա-
րությունների էլեկտրոնային տախտակներ. 
գրպանի հաշվասարքեր. դժբախտ պատա-
հարներից, ճառագայթումից և կրակից 
պաշտպանող կոշկեղեն. հակահրդեհային 
ջրցաններ. գործարկման մետաղաճոպաններ 
շարժիչների համար. արևապաշտպան 
ակնոցներ. հաշվառման (հաշվեցուցակային) 
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ժամացույցներ (ժամանակ գրանցելու սարքեր). 
տեսաժապավեններ. տեսախաղերի քար-
թրիջներ. տեսաէկրաններ. տեսահեռախոսներ. 
սպորտային ակնոցներ. քթասեղմիչներ 
լողորդների և սուզորդների համար. պաշտ-
պանական սաղավարտներ սպորտսմեն ների 
համար. էլեկտրոնային ներբեռնվող հրա-
պարակումներ. համակարգչային ներբեռնվող 
ծրագրեր. նավագնացական սարքեր տրանս-
պորտային միջոցների համար (նավակողային 
համակարգիչներ). դեկորատիվ մագնիսներ. 
անլար հեռախոսներ. մկնիկների գորգեր. 
դյուրակիր տարածաընդունիչներ. դաստակների 
հենարաններ համակարգիչների հետ 
աշխատանքի համար. համառանցք մալուխներ. 
օպտիկաթելքային մալուխներ. պաշտպանիչ 
կափարիչներ խցակի վարդակների համար. 
խորջրյա զոնդեր. էլեկտրաֆիկացված 
ցանկապատեր. խաղային գրառված ծրագրեր 
համակարգիչների համար. ականջակալներ. 
լուսավորման համակարգերի բալաստային 
դիմադրություններ. փեյջերներ. արբանյակային 
նավագնացական սարքեր. սոլենոիդային 
կափույրներ (էլեկտրամագնիսական փոխար-
կիչներ). գերլարումից պաշտպանող 
կարգավորիչներ. դյուրակիր ռացիաներ. կոներ 
քամու ուղղությունը ցույց տալու համար. 
լուսային էմիսիայի էլեկտրոնային ցուցիչներ. 
մանեկեններ օգնություն ցուցաբերելուն 
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 առաջա-
կալներ հրշեջների համար. սաղավարտներ 
ձիավարության համար. լաբորատորիայի 
հատուկ հագուստ. անհատականացման 
մագնիսական ապարանջաններ. տրանս-
պոնդերներ (հաղորդիչներ-պատասխանիչներ). 
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 քար-
թրիջներ տպիչների և լուսապատճենահանող 
ապարատների համար. ռադիո-տեսադայակ 
լսա-տեսասարքեր 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 հեռա-
խոսներ 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. բռնկալամպեր (լուսա-
նկարչություն). կալորիաչափներ. ծախսա-
չափներ. լույս անդրադարձնող փրկարա րա կան 
բաճկոններ. էլեկտրական վզնոցներ կեն-
դանիներ վարժեցնելու համար. կառավարման 
լծակներ համակարգիչների համար, 
բացառությամբ տեսախաղերի համար 
նախատեսվածների. սմարթ-ակնոցներ. սմարթ-
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ժամացույցներ. հակահրդեհային ապարատ-
ներ. համակարգչային էկրանների պաշտպանիչ 
թաղանթներ. սպորտային սարքեր ատամները 
պաշտպանելու համար (կապպա). սպորտային 
սաղավարտներ. ասեղներ գեոդեզիական 
կողմնացույցների համար. անվտանգության 
սարքեր (կոդավորման սարքեր). ինֆրակարմիր 
դետեկտորներ. պատյաններ անձնական 
թվային օգնական սարքերի [PDA] համար. 
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. էլեկտրա կան 
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). գծագրական 
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 ուսուց-
ման 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 համակարգիչներ. 
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. 
վահ-վահ ոտնակներ. հասակաչափներ. 
վարսահարդարների համար մանեկեն-գլուխներ 
(ուսումնական սարքեր). սարքեր վիրտուալ 
ստեղնաշարերի նախագծման համար. 
փրկարարական ծածկոցներ. փրկանավակներ. 
նանոմասնիկների չափերի վերլուծիչներ. 
բարձիկներ ականջակալների համար. վիրտուալ 
իրականության ձեռնոցներ. գնդաձև մկնիկ ներ 
(համակարգիչներին կից սարքեր). բջջային 
հեռախոսների համար բեռնվող 
զգայապատկերներ. հեռաներկայության 
ռոբոտ ներ. օդակարգավորման թվային 
թերմոստատներ. պիեզոէլեկտրական տվիչներ. 
օրգանական լուսարձակող դիոդներ (ՕԼԱԴ). 
քվանտային կետերով լուսարձակող դիոդներ 
(ՔԼԱԴ). աստիճանավորված կաթոցիչներ, 
բացառությամբ 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. 

դաս 16. պողպատե տառամարմիններ. 
պողպատե գրչածայրեր. կպչուն ժապավենի 
բաշխիչ հարմարանքներ (գրասենյակային). 
հասցեներով դրոշմակնիքներ. հասցեատպիչ 
մեքենաներ. թուղթ. ազդագրեր. ազդագրերի 
թղթե կամ ստվարաթղթե վահանակներ. 
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գրասենյակային մակնշման մեքենաներ. 
գրասենյակային ամրակներ. սեղմիչներ 
գրիչների համար. հարմարանքներ ճար-
մանդներով ամրացնելու համար (գրա-
սենյակային պիտույքներ). ալբոմներ. նկարներ. 
էստամպներ (փորագրանկարներ). սիգարների 
օղակներ (սիգարների ժապավեններ). 
մատիտներ սրելու էլեկտրական կամ ոչ 
էլեկտրական մեքենաներ. հենակալներ գրքերի 
համար. հենաձողիկներ նկարիչների համար. 
ջրաներկեր. ճարտարապետական մանրա-
կերտներ. արագակարներ, թղթապանակներ 
(գրասենյակային). պնակիտներ գրելու համար. 
գրիֆելներ. նրբաթիթեղ. ծեփելու համար կավ. 
հաշվողական աղյուսակներ. փորա-
գրանկարներ. արվեստի վիմագրական ստեղ-
ծա գործություններ. նկարներ շրջանակված կամ 
չշրջանակված. մատիտներ. լրագրեր. պար-
բերական մամուլ. ատլասներ (քարտեզագրքեր). 
օղակներով թղթապանակներ. կպչուն 
ժապավեններ (գրասենյակային պիտույքներ). 
տակդիրներ գարեջրի գավաթների 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). 
գրասենյակային 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 
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. 
գծանկարչական 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 
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ջնջելու համար. թուղթ էլեկտրասրտագրիչ ների 
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, 
պատկերներ պապիեմաշեից. զտաթուղթ. թղթե 
զտող նյութեր. բլանկներ (տպագրված). 
գրասենյակային պարագաներ, բացառությամբ 
կահույքի. ածխային մատիտներ. կորաքա-
նոններ (գրասենյակային ապրանքներ). 
շարվածքատախտակներ (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 գծա-
գրության 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 ապա-
րատներում ներկով պատելու համար. սեղանի 
թղթե սփռոցներ. գրատախտակներ. թղթի 
ամրակներ. համարադրոշմիչներ. յուղա-
նկարատիպեր. կպչուն շերտեր կազմերը 
ամրացնելու համար (կազմարարական գործ). 

սոսնձաթղթիկներ կնքելու համար. ներկա-
պնակներ նկարիչների համար. պանտոգրաֆ-
ներ (գծագրական գործիքներ). թղթագրենական 
ապրանքներ. մագաղաթաթուղթ. 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 
(կապտաթուղթ). ծալամեքենաներ (գրա-
սենյակային). ինքնահոս գրիչներ. տրա-
ֆարետներ 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 աշխա-
տանքների համար. թելեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. գործված պաստառ 
փաստաթղթերը վերարտադրող մեքենաներում 
ներկովպատելու համար. գրչածայրեր 
(գրասենյակային պարագաներ). ամսագրեր 
(պարբերական). թղթե ժապավեններ, բացա-
ռությամբ գալանտերեայի կամ մազերի 
զարդերի. գրամեքենաների ժապավեններ. 
թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակներ 
(ծրարներ, կապոցներ) փաթեթավորելու 
համար. բարձիկներ դրոշմակնիքների համար. 
դպրոցական պիտույքներ (գրասենյակային). 
էջանիշներ գրքերի համար. շնորհավորական 
բացիկներ. ստեատիտ (դերձակի կավիճ). 
գնդիկավոր գրիչների գնդիկներ. սեղանի թղթե 
տակդիրներ. տակդիր-գորգիկներ աշխատա-
սեղանի համար. գրամեքենաների ստեղներ. 
կնիքների, դրոշմակների կալիչներ. կնիքների, 
դրոշմակների տուփեր. փոստային նամա-
կանիշներ. տակդիրներ կնիքների, դրոշմա-
կնիքների, դրոշմակների համար. 
տրանս պա րանտներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). հարմարանքներ գլխազարդեր 
պատ րաստելու համար. սոսնձանյութ (սոսինձ) 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-
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տակների համար. սոսնձող նյութեր գրա-
սենյակային կամ կենցաղային նպատակների 
համար. կպչուն երիզներ գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. կպչուն 
ժապավեններ գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների 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 փայտազանգվածից. թղթե կամ 
ստվարաթղթե տուփեր. դրոցներ գրիչների և 
մատիտների համար. թղթե կամ ստվարաթղթե 
փաթաթվածքներ շշերի համար. գրաֆին ների 
թղթե տակդիրներ. ծանուցագրեր (գրա-
սենյակային). պղպջակավոր պլաստմասսայե 
թերթեր փաթեթավորման կամ կշռաբաշխման 
համար. թղթե դրոշներ. թղթի մանրատիչներ 
գրասենյակային նպատակների համար. 
վերականգնված թաղանթանյութից փափուկ 
թերթեր փաթեթավորման համար. գրա-
սենյակային պահարանիկներ (գրասենյակային 
պարագաներ). 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 պարագաներ. գրասարքեր. 
ձեռագրերի նմուշներ. շշերի փաթեթվածք 
թղթից կամ ստվարաթղթից. ցուցատախ-
տակներ թղթից կամ ստվարաթղթից 
հայտարարությունների համար. թղթե սրբիչ ներ 
ձեռքերի համար. թղթե կոսմետիկ 
անձեռոցիկներ. թղթից կամ ստվարաթղթից 
պիտակներ. փորագրական ասեղներ 

օֆորտների համար. վիսկոզից թերթեր փաթե-
թավորման համար. բուսախեժ (սոսինձներ) 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-
տակների համար. կպչուն պաստառ 
գրասենյակային նպատակների համար. ձկան 
սոսինձ. տոպրակներ միկրոալիքային վառա-
րանում սնունդ պատրաստելու համար. թղթե 
զտիչներ սուրճի համար. ձգուն (էլաստիկ) 
պլաստիկ թաղանթներ դարսակման համար. 
թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. 
ինքնասոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային). 
կազմարարական մեքենաներ և հարմարանք-
ներ (գրասենյակային սարքավորանք). 
կոմիքսների գրքույկներ. գրասենյակային 
թուղթ. վճարագրերի գրքույկների բռնիչներ. 
ձողիկներ տուշով գրելու համար. թանաքաքարեր 
(թանաքապահոց). երաժշտական բացիկներ. 
տեղեկագրեր. փաթեթավորման նյութեր 
պատրաստված օսլայից. մոմած թղթեր. 
անձնագրերի կազմեր. գրելու վրձիններ. գրելու 
պիտույքներ. թուղթ պահարանների արկղերի 
համար (բուրավետացված կամ ոչ). ոչ 
էլեկտրական կրեդիտային տպված քարտեր. 
փաստաթղթերի մակաշերտման ապարատներ 
(գրասենյակային). թուղթ նկարչության և 
գեղագրության համար. ջնջոցներ գրա-
տախտակի համար. գծագրոցներ սեղմիչներով. 
ցուցափայտեր, ոչ էլեկտրոնային. թղթե 
ժապավեններ, բացառությամբ արդու-
զարդեղենի կամ մազերի զարդերի. կավե 
կաղապարներ մոդելավորման համար (նյութեր 
նկարիչների համար). սեղմիչներ թղթա-
դրամների համար. հավաքաքարտեր, բացա-
ռությամբ խաղաքարտերի. թղթե կամ 
պլաստիկից ներծծող թերթիկներ սննդամթերքը 
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 
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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. անվանական բաջեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). շտրիխ կոդերի ժապավեններ. 
փայլփլուքներ գրասենյակային նպատակների 
համար. ուղեբեռների պահանջման թղթե 
հաշվեպիտակներ. թղթե անձեռոցիկներ 
մաքրելու համար. 

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների մասին. 
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառա-
յություններ. առևտրային տեղեկատվու թյան 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքն արժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրա սենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա-
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդա-
տվություն գործարարության կառավարման 
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ. 

ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. գործա-
րարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործարա-
րության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետա-
զոտու թյուններ. ծառայություններ 
հասարա   կական հարա բերությունների բնագա-
վառում. սղագրական ծառայություններ. 
հեռուստագովազդ. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցա փեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. գործա-
րարության կառավարման խորհրդատվա-
կան ծառայություններ. Մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության 
ասպա րեզում. 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 ծառա-
յություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
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բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. գովազդ փոստով. հյուրա-
նոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների գոր-
ծերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնա կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լուսա-
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և 
ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 

հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի 
ցուցադրափեղկերի (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 միջնորդային ծառա-
յություններ. արտահաստիքային աշխա-
տողների գործունեության կառավարում. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում և 
կնքում երրորդ անձանց համար. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. ծախսերը փոխհատուցող 
ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավա-
տարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրություն-
ների գրանցում. գրանցամատյանների 
տեղեկատվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակնեով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու-
թյան հարցում բիզնես-ծառայություններ. 
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հեռուստախանութների ծրագրերի արտա-
դրություն. հասարակության հետ հաղորդա-
կցման ռազմավարության վերաբերյալ 
խորհրդատվություն. խորհրդատվություն 
գովազդային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. սպորտային միջոցառում-
ների հովանավորմամբ ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում. մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ. ֆինան-
սական աուդիտ. թվային երաժշտության 
ներբեռնման համար մանրածախ առցան 
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. նախապես գրառված 
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հի գիենիկ 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. 
մեծածախ և մանրածախ առևտուր.

դաս 39. տրանսպորտային միջոցների 
քարշակում վնասվածքի դեպքում. ավտո-
մեքենաների վարձույթ. փոխադրումներ 
բեռնատար ավտոտրանսպորտով. փաթեթա-
վորված բեռների առաքում. բեռների 
տեղափոխում. ապրանքների կշռաբաշխում. 
բեռնաթափման աշխատանքներ. ապրանքների 
առաքում. ապրանքների պահպանություն. 
տրանսպորտային միջոցների վարձույթ. 
տրանսպորտային ծառայություններ. քար-
շակում. բեռների առաքում. միջնորդություն 

փոխադրումների դեպքում. սուրհանդակային 
ծառայություններ (նամակների կամ 
ապրանքների առաքում). տեղեկատվություն 
փոխադրումների հարցերով. ապրանքների 
փաթեթավորում. տրանսպորտի լոգիստիկա. 
տրակտորների վարձույթ. երկրորդային 
հումքի հավաքում (տրանսպորտ). ուղեբեռի 
պահեստավորման ծառայություններ.

դաս 40. հղկանյութային մշակում. 
կինոժապավենների մշակում. օդի մաքրում. 
մագնիսացում. մանածագործական իրերի 
վերջնամշակում. թղթի վերջնամշակում. 
արծաթապատում. գործվածքների սպիտա-
կեցում. փայտանյութի մշակում. գործվածքների 
եզրերի մշակում. զոդում. հագուստի կարում. 
կադմիումապատում. գործվածքների փայլար-
դում. Բրուտագործական աշխա տանքներ. 
կոշիկի ներկում. քրոմապատում. մետաղի 
դրվագում այլ մետաղներով. կաշվի ներկում. 
մորթիների մշակում. գործվածքների ձևում. 
նկարների տպագրում. լուսանկարչական 
ժապավենների հայտածում. ոսկեզօծում. ջրի 
մշակում. գալվանապատում. անագապատում. 
մորթիների ձևակերտում ըստ պատվերի. 
դարբնոցային աշխատանքներ. մորթիների 
մշակում հակացեցային միջոցներով. 
ֆրեզում. հյութի քամում պտուղներից. 
սննդամթերքի ապխտում. ցինկապատում 
գալվանացում. փորագրում. գործվածքների 
մշակում ջրամերժություն հաղորդելու համար. 
գործվածքների մշակում հրակայունություն 
հաղորդելու համար. գործվածքների մշակում 
չճմրթելիություն հաղորդելու համար. բրդի 
մշակում. մակաշերտում (լամինացում). 
աղացում. մետաղների մշակում. մետաղների 
մխում. ալյուրի աղացում. նիկելապատում. 
հինում (ջուլհակություն). մորթու մշակում. 
ողորկում հղկանյութերով. կազմարարական 
աշխատանքներ. նյութերի ռանդում. 
թամբագործական աշխատանքներ. դերձակ-
ների ծառայություններ. դաբաղում. խրտվի-
լակների խծուծում. ներկման ծառայություններ. 
մանածագործական իրերի ներկում. 
գործվածքների, մանածագործական իրերի 
մշակում. մանածագործական իրերի մշակում 
հակացեցային միջոցներով. գործվածքների 
ներկում. թղթի մշակում. ապակեգործական 
աշխատանքներ. ասեղնագործում. կաշվի 
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մշակում. ապակիների ներկում մակերևութային 
ծածկապատմամբ. սննդամթերքի և ըմպե-
լիքների պահածոյացում. անտառանյութի 
հատում և մասնատում. աղբի և թափոնների 
կրկնական մշակում. գործվածքների նստեցում. 
մորթիների փայլեցում. մորթիների կոկում. 
մորթիների ներկում. օդի հոտազերծում. 
օդի թարմացում. մոնտաժման-հավաքման 
աշխատանքներ ըստ պատվերի երրորդ անձանց 
համար. գեղարվեստական աշխատանքների 
շրջանակում. գալվանական ոսկեզօծում. 
լազերային փորագրում. տեղեկատվություն 
նյութերի մշակման հարցերով. օպտիկական 
ապակու հղկում. լուսանկարների տպագրում. 
լուսափորագրում. նավթի վերամշակում. 
գործվածքի մգդակում. զտարկում. 
անասունների սպանդ. մաքրամշակում. 
թափոնների մշակում(վերամշակում). հագուստի 
ձևափոխում. պղնձապատում. ռետինացում 
(նյութերի մշակում). ատամնատեխնիկների 
ծառայություններ. էներգիա արտադրելու 
ծառայություններ. գեներատորների վարձույթ. 
աղբի և թափոնների ոչնչացում. աղբի և 
թափոնների այրում. գունաբաժանում. 
բանալիներ պատրաստելու ծառայություններ. 
վնասակար նյութերի ակտիվազերծում. 
վիմագրություն. մետաղների ձուլում. պոլի-
գրաֆիա. հյուսելու մեքենաների վարձույթ. 
օֆսեթ տպագրություն. լուսանկարչական 
հորինվածքի կազմում. մետաքսատպություն. 
թափոնների և վերամշակված նյութի 
տեսակավորում (վերամշակում). սննդամթերքի 
սառեցում. օդորակիչների վարձույթ. ջեռուցման 
լրացուցիչ սարքերի վարձույթ. մահուդալ-
մում. սառնապահպանման ծառայություններ. 
ավազաշիթային մշակման ծառայություններ. 
շոգեկաթսաների վարձույթ. թափոնների 
վերականգնում. եռակցման աշխատանքներ. 
ավտոմեքենաների ապակիների երանգա-
վորում. երրորդ անձանց համար 3D 
տպագրություն ըստ պատվերի. գարեջրի եփում 
երրորդ անձանց համար. հացի արտադրություն 
ըստ պատվերի. 

դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային 
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա-
գործման նպատակով. ճարտարապետական 
ծառա  յու թյուններ. հետազոտություններ 
մանրէա բանության բնագավառում. ծառա-

յու թյուններ քիմիայի բնագավառում. 
հետազոտություն ներ քիմիայի բնագավառում. 
խորհրդատվու թյուն ճարտարապետության 
հար ցերով. հատակագծերի մշակում շինարա-
րու թյան բնագավառում. տեխնոլոգիական 
հետա   զոտություններ. նավթահորերի հսկո-
ղու թյուն. հետազոտություններ կոսմե-
տոլոգիայի բնագավառում. ինտերիերի 
ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն. 
դիզայներների ծառայություններ փաթեթա-
վորման բնագավառում. նյութերի 
փորձարկումներ. տեխնիկական նախագծերի 
ուսումնասիրում. երկրաբանական հետա-
զննություն. նավթի հանքավայրերի հետա-
զննություն. ճարտարագիտություն. 
օդերևու  թա բանական տեղեկատվություն. 
հողաչափում. համակարգիչների վարձույթ. 
համակարգիչների համար ծրագրերի 
կազմում. նավթի հանքավայրերի 
հետախուզում. հետազոտություններ ֆիզի-
կայի բնագավառում. հետազոտություններ 
մեխանիկայի բնագավառում. մանածա-
գործական արտադրանքի փորձար-
կումներ. երկրաբանական հետախուզում. 
հետազոտություններ երկրաբանության 
բնագա վառում. արվեստի ստեղծագործություն-
ների իսկության որոշում. չափաբերում 
(չափումներ). ծրագրային ապահովման 
մշակում. ծրագրային ապահովման 
արդիականացում. խորհրդատվություն 
համա կարգչային տեխնիկայի մշակման 
և զարգացման ոլորտում. հագուստի 
մոդելավորում. գեղարվեստական դիզայն. 
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման 
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների 
հետազոտություն և մշակում երրորդ անձանց 
համար. արդյունաբերական նմուշների 
(դիզայնի) ստեղծման ծառայություններ. 
ստորջրյա հետազոտություններ. համա-
կարգչային տվյալների վերականգնում. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում. 
համակարգչային համակարգերի վերլու-
ծություն. հետազոտություններ կենսա-
բանության բնագավառում. քաղաքների 
հատակագծերի կազմում. ճարտարագիտական 
փորձաքննություն. համակարգչային համա-
կարգերի նախագծում. ավտոմոբիլային 
տրանսպորտի տեխնիկական վերա-
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հսկողություն. համակարգչային ծրագրերի 
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի 
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրո-
նային կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և 
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար. համակարգչային կայքերի տեղադրում 
(վեբ-կայքերի). 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 կապ-
ված գիտական տեղեկատվության և 
խորհրդատվության տրամադրում. անտառի 
որակի գնահատում. բրդի որակի գնա-
հատում. 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 հոսթինգ. 
կլինիկական փորձարկումներ. տվյալ-
ների պահեստային հեռապատճենման 
ծառայություններ. տվյալների էլեկտրոնային 
պահպանում. Համակարգչային տեխնոլո-
գիաների 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 խորհրդա տվություն. 
տեխնիկական փաստա թղթերի կազմում. 
ինտերիերի դիզայն. բջջային հեռախոսների 
ապակողպում. համակարգչային համակար-
գերի մոնիտո րինգ անսարքությունները 
բացահայտելու համար. վեբ-կայքերի 
տեղեկատվական կատալոգների ստեղծում և 
մշակում երրորդ անձանց համար (ծառայություն-
ներ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլոր տում). խորհրդատվություն համա-
ցանցային անվտանգության հարցերով. 
խորհրդատվություն տվյալների անվտան-
գության հարցերով. տվյալների կոդավորման 
ծառայություններ. համակարգչային համա-
կարգերի մոնիտորինգ չարտոնված մուտքերը 
կամ տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու 
համար. անձնական տվյալների էլեկտրո-
նային վերահսկում համացանցի միջոցով 
տեղեկատվության գողությունը հայտնաբերելու 
համար. վարկային քարտերով գործարքների 
էլեկտրոնային վերահսկում համացանցի 
միջոցով խարդախությունները հայտնաբերելու 
համար. ծրագրային ապահովման մշակում 
ծրագրային ապահովման հրատարակման 
շրջանակներում. հարթակ որպես ծառա-
յություն (PaaS). համակարգչային հարթակ-
ների կատարելագործում. այցեքարտերի 
ձևավորում. գիտական և տեխնոլոգիական 
հետազոտություններ բնական աղետ-
ների ոլորտում. նավթի, գազի և 
հանքարդյունաբերության ոլորտներում հետա-
խուզական ծառայություններ. գիտական 
և տեխնոլոգիական հետազոտություն 
արտո նագրային քարտեզագրման ոլոր-
տում. հետազոտություններ շինարա-
րական աշխատանքների ոլորտում. 
հետա զո տություններ հեռահաղորդակցա-
կան տեխնոլոգիաների ոլորտում. հետա-
զոտություններ եռակցման ոլորտում. բժշկական 
հետազոտություններ. գովազդային նյութերի 
գրաֆիկական ձևավորում:

____________________
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(210) 20201589 (111) 32103
(220) 20.08.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 20.08.2030
(730) «Գործարար մարդկանց միջազգային 
ընկերակցություն» ՀԿ, Երևան, Ա. Խաչատրյան 
12, բն. 42, AM 
(442) 01.09.2020
(540) 

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

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում, տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին, 
առևտրային տեղեկատվության գործա կա-
լությունների ծառայություններ, գովազդա յին 
նյութերի տարածում, աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ, 
խորհրդա տվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով, 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնա կազմը կառավարելու հարցերով, 
խորհրդատվություն գործարարության կառա-
վարման հարցերով, ապրանքների ցուցադրում, 
գովազդային նյութերի առաքում, օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հար-
ցերում, գովազդային նյութերի նորացում, 
նմուշների տարածում, գործարարության 
արդյունավետության փորձաքննական ծառա-
յություններ, աճուրդային վաճառք, շուկայի 

ուսումնասիրություն, հետազոտություններ 
գործա  րարության ասպարեզում, գովազդային 
նյութերի վարձույթ, խորհրդատվություն 
գործարարության կազմակերպման հարցերով, 
գովազդային տեքստերի հրատարակում, 
գովազդ, ծառայություններ հասարակա-
կան հարաբերությունների բնագավա-
ռում, գովազդային գործակալությունների 
ծառայություններ, գործարարության կառա-
վարման խորհրդատվական ծառայություն-
ներ, շուկայագիտական (մարքեթինգային) 
հետազոտություններ, մասնագիտական 
խորհրդա տվություն գործարարության ասպա-
րեզում, ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով, 
գործնական տեղեկատվության տրամադրում, 
հասարակական կարծիքի հետազոտում, 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար, հոգեբանական տեստավորում 
աշխատողներ ընտրելիս, մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում 
բոլոր լրատվամիջոցներով, սպառողներին 
առևտրային տեղեկատվության և խորհուրդների 
տրամադրում ապրանքների և ծառայությունների 
ընտրության հարցում, երաշխավորների 
որոնում, մարքեթինգ (շուկայավարում), 
տեղեկատվության տրամադրում գործարար և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտ ներում, 
առևտրային միջնորդային ծառայություն ներ, 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում և 
կնքում երրորդ անձանց համար, գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով, ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում, արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերությունների 
համար, տեղեկատվական ցանկի կազմում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակ-
ներով, պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների 
և ֆինանսավորման կարիք ունեցող 
ձեռնարկատերերի ընտրության հարցում 
բիզնես-ծառայություններ, հասարակության 
հետ հաղորդակցման ռազմավարության 
վերաբերյալ խորհրդատվություն, գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար, շուկայի հետախուզական 
ծառայություններ, թիրախային մարքեթինգ 
(շուկայավարում), գործարարության ժամա-
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նակավոր կառավարում, պատկերասրահների 
միջոցով արվեստի գործերի մանրածախ 
վաճառք.

դաս 36. միջնորդային գործունեություն, 
վարկային գործակալությունների ծառայու-
թյուններ, բարեգործական միջոցների 
հավաքագրում, փոխադարձ հիմնադրամ-
ների հիմնադրում, երաշխավորու  թյուն, 
դրամահավաքների կազմակերպում, 
փոխա    ռությունների տրամադրում (ֆինան-
սավորում), ֆինանսական գնահատումներ 
(ապա հովագրություն, բանկային գործառ-
նություններ, անշարժ գույք), խնամակալական 
ծառայություններ, ֆինանսավորում, ֆինան-
սական կառավարում, փոխատվության 
տրամադրում գրավի դիմաց, անշարժ գույքի 
կառավարում, բնակելի ֆոնդի կառավարում, 
հիփոթեքային վարկեր, ֆինանսական 
վարձակալություն, ֆինանսական վերլուծություն, 
հնարժեք իրերի գնահատում, արվեստի 
ստեղծագործությունների գնահատում, 
խորհրդատվություն ֆինանսական հարցերով, 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում, 
թանկարժեք իրերի գնահատում, արժեթղթերի 
թողարկում, արժեքավոր իրերի պահպանու-
թյուն, վերանորոգման արժեքի ֆինանսական 
գնահատում, միջնորդային ծառայություններ, 
շինարարական նախագծերի ֆինանսավորման 
կազմակերպում, փոխհատուցման վճարների 
ֆինանսական կառավարում այլ անձանց 
համար, հիմնադրամների տեղաբաշխում, 
ֆինանսական գնահատում մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ, անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ.

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում), 
զվարճությունների կազմակերպում հյուրերի 
համար, մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի), հեռակա 
ուսուցում, կրթադաստիարակչական ծառա-
յություններ, ֆիլմերի արտադրություն, բացա-
ռությամբ գովազդային ֆիլմերի, գրքերի 
հրատարակում, ռադիո և հեռուստատեսային 
ծրագրերի մոնտաժում, թատերական ներկա-
յացումներ, շոուների արտադրություն, 
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն 
կամ կրթություն), կոլոքվիումների կազմա-
կերպում և անցկացում, կոնֆերանսների 
կազմակերպում և անցկացում, վեհաժողովների 

(կոնգրեսների) կազմակերպում և անց-
կացում, կրթության ոլորտին վերաբերող 
տեղեկատվության տրամադրում, կրթության 
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության 
տրամադրում, գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն), սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում, գիտաժողովների 
(սիմպոզիումների) կազմակերպում և անց-
կացում, վարպետաց դասերի կազմակերպում և 
անցկացում (ուսուցում), կրոնական կրթություն, 
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով), թարգ-
մանիչների ծառայություններ, համերգների 
կազմակերպում և անցկացում, մասնագիտական 
վերապատրաստում, կրթական ոչ վիրտուալ 
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում, 
հատուկ պահանջներով օգնականների կողմից 
տրամադրվող կրթական ծառայություններ.

դաս 45. կրոնական հավաքների կազ-
մակերպում, միջնորդություն վեճերը լուծելու 
հարցում, թաղման արարողությունների 
անցկացում, կրոնական  ծիսակարգերի 
անցկացում, քաղաքական ժողովների կազ-
մակերպում, հոգեբանական խորհրդատվու-
թյուն ծանր կորստի դեպքերում:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20201614  (111) 32104
(220) 24.08.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 24.08.2030
(730) Սի.Փի. Ֆարմասյութիքլզ Ինթերնեյշնլ 
Սի.Վի., NL 
(442) 16.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. կենսաակտիվ 
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սննդային հավելումներ մարդու կամ 
կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20201616  (111) 32105
(220) 25.08.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 25.08.2030
(730) «ՕԿՏՕ 8» ՍՊԸ, Երևան, Արզումանյան 
30, բն. 12, AM 
(442) 01.09.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն (034c5e), բաց կապույտ (6eb8d7), 
կարմիր (ed2027) և  սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 37. ավտոմեքենաների տեխնիկական 
սպասարկում և լվացում.

դաս 43. արագ սննդի կետերի 
ծառայություններ: 

____________________

(210) 20201650  (111) 32106
(220) 27.08.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 27.08.2030
(730) Ավետիս Զարմէնեան, Երևան, Նորք-
Մարաշ, Գ. Հովսեփյան 24/5, բն. 5, AM 
(442) 16.09.2020

(540) 

(526) «Crystal Pure Ice» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. սննդային սառույցներ. մրգային 
սառույցներ. սառույցով թեյ. սառը սուրճ. 
պաղպաղակ:
(740) Հասմիկ Քեռյան

____________________

(210) 20201679  (111) 32107
(220) 31.08.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 31.08.2030
(730) Դոու ԱգրոՍայենսիս, ԼԼՔ, Դելա-
վեր նահանգի սահմանափակ պատասխա-
նատվությամբ ընկերություն, US 
(442) 01.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. պեստիցիդներ. վնասատու կեն-

դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ. միջատասպան 
միջոցներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________
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(210) 20201681  (111) 32108
(220) 31.08.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 31.08.2030
(730) Դոու ԱգրոՍայենսիս, ԼԼՔ, Դելավեր 
նահանգի սահմանափակ պատաս խա-
նատվությամբ ընկերություն, US 
(442) 01.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. պեստիցիդներ, վնասատու կեն-

դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ, 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ և միջատասպան 
միջոցներ:

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20201732  (111) 32109
(220) 08.09.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 08.09.2030
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.10.2020
(540) 

(526) «MINI» և «ORIGINAL» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ. 
ծխա գլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու հարմա-
րանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20201733  (111) 32110
(220) 08.09.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 08.09.2030
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.10.2020
(540) 

(526) «MINI», «ORIGINAL» և «BLEND» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ. 
ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետ-
ների, ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու հար-
մարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20201734  (111) 32111
(220) 08.09.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 08.09.2030
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.10.2020
(540) 

(526) «MINI» և «AROMA» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ. 
ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. 
ծխախոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ 
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից). 
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու 
հարմարանքներ. մոխրամաններ (ոչ ազնիվ 
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ:  
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20201742  (111) 32112
(220) 09.09.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 09.09.2030
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 01.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. 

չորացրած մրգեր. ջերմային մշակման 
ենթարկված մրգեր. սառեցված մրգեր. մրգային 
պահածոներ. պահածոյացված բանջարեղեն. 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն. 
պահածոյացված ոսպ. պահածոյացված սոխ.  
պահածոյացված սխտոր.  պահածոյացված 
սիսեռ.  պահածոյացված պղպեղ. տոմատի խյուս. 
տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
տոմատի մածուկ. մուրաբաներ. թթու դրած 
մանր վարունգ. դդմիկի խավիար. բադրիջանի 
խավիար.  պահածոյացված հատապտուղներ. 
կոմպոտներ.  պահածոյացված լոբի. մարի-
նացված սունկ, շուշան, սինդրիկ, վայրի ղանձիլ. 
խառը թթու.

դաս 30. կետչուպ (սոուս). սոուսներ 
(համեմունքներ). տոմատի սոուս. սոուսներ 
մակարոնեղենի համար. թթու դրած բանջա-
րեղեն սուր  համեմեմունքով. մարինադներ.

դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 
գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
փրփրուն գինի. օղի. լիկյոր. ապերիտիֆներ. 
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային 
ըմպելիքներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20201746  (111) 32113
(220) 08.09.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 08.09.2030

(730) Ռեքիթթ ընդ Քոլման (Օվերսիզ) Հիգիեն 
Հոում Լիմիթիդ, GB 
(442) 01.10.2020
(540) 

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

դաս 3. սպիտակեցնող միջոցներ. միջոցներ 
զուգարանները մաքրելու համար. մաքրման, 
ողորկման, ճարպազերծման կամ հղկամշակ-
ման պատրաստուկներ. պատրաստուկներ 
խողովակները և լվացարանները մաքրելու 
համար. լվացող միջոցներ. բազմաֆունկցիոնալ 
մաքրող միջոցներ. կիրը, ժանգը, հետքերը և 
ճարպերը հեռացնող միջոցներ. կիրը հեռացնելու 
կենցաղային միջոցներ և կենցաղային 
հակադիրտեր. մաքրող միջոցներ, որոնք 
կանխում են հետքերի և կրի առաջացումը:

դաս 5. ախտահանիչ միջոցներ. 
ախտահանող պատրաստուկներ. ախտահանիչ 
լուծույթներ մակերեսները մաքրելու համար. 
ախտահանիչ միջոցներ կենցաղային կամ 
հիգիենիկ նպատակների համար. ախտահանիչ 
նյութեր և ախտահանիչ հատկանիշ-
ներով պատրաստուկներ. հակամանրէային 
պատրաստուկներ. օդի թարմացման, մաքրման 
կամ ախտահանման պատրաստուկներ կամ 
նյութեր. ֆունգիցիդներ. օդի թարմացման, 
մաքրման,  ախտահանման կամ ֆունգիցիդային 
հատկանիշներով պատրաստուկներ կամ 
նյութեր:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20201748  (111) 32114
(220) 09.09.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 09.09.2030
(730) «Միլկոմ» ԲԲԸ, RU 
(442) 01.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. կաթի փոշի երեխաների 

համար. մանկական սնունդ. կաթնային չոր 
խառնուրդներ մանկական սննդի համար. 
մանկական սննդային խառնուրդներ. 

դաս 29. խոզապուխտ. որսամիս. երշիկե-
ղեն. յոգուրտ. կեֆիր. կաթնային կոկտեյլներ. 
սերուցքային կրեմ. մարգարին. կարագ. կաթ. 
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ կաթ. 
թթվեցրած կաթ. սոյայի կաթ.  կաթի փոշի. 
կաթնաթթվային խմորումով եռացրած կաթ. 
միս. պահածոյացված միս. կաթնաթթվային 
ըմպելիքներ. կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. թան. լյարդի պաշտետներ. լյարդ. 
կաթնամթերք. անկենդան ընտանի թռչուն. 
խոզի միս. սերուցք (կաթնամթերք). հարած 
սերուցք. թթվասեր. նրբերշիկ. ենթամթերքներ. 
կաթնային շիճուկ. պանիրներ. կաթնաշոռ. 
կաթնաշոռային պանիրներ. տոֆու (սոյայի շոռ). 
ձվեր.

դաս 30. հացահատիկային սալիկներ. 
հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ. հացահատիկների 
հիմքով թեթև նախաճաշեր. մրգային դոնդող 
(հրուշակային).  սառեցրած յոգուրտ (սննդային 
սառույց). եփած կրեմ. սննդային սառույց. 
մրգային սառույցներ. պաղպաղակ. սննդային 
ալյուր. ցորենի ալյուր. եգիպտացորենի ալյուր. 
մյուսլի. կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով 
և կաթով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
պելմեններ. թխվածքաբլիթ. չոր թխվածքաբլիթ. 
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պաղպաղակ 
պատրաստելու փոշի. հացահատիկային 

արտադրանք. մրգային խյուսեր (սոուսներ). 
ռավիոլի. սորբեթ (սառեցված աղանդեր). 
պատրաստի խմոր. խմոր հրուշակեղենի համար. 
փաթիլներ (հացահատիկային արտադրանք). 
եգիպտացորենի փաթիլներ.

դաս 32. ջրեր (ըմպելիքներ). կվաս. 
ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. լիմոնադներ. 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. իզոտոնիկ 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. պրոտեինով հարստացված 
սպորտային ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ. մրգային նեկտարներ 
(ոչ ալկոհոլային). փոշիներ գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
օշարակներ լիմոնադների համար. օշարակներ 
ըմպելիքների համար. սմուզիներ (մրգերի կամ 
բանջարեղենների խառնուրդների հիմքով 
ըմպելիքներ). մրգահյութեր. բաղադրություններ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. շարբաթ (ըմպելիք).  ոչ ալկոհոլային 
բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20201781  (111) 32115
(220) 15.09.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 15.09.2030
(730) «Հիմա ուվկ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
18, տարածք 7 և Վարդանանց 18/2, բն. 1, AM 
(442) 01.10.2020
(540) 

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

դաս 36. ֆինանսական գործունեություն. 
դրամավարկային գործառնություններ:

____________________



ԳԳԳԳԳԳԳ

51

ՄՄՄ 1

51

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/1 

01 .02 . 202 1

(210) 20201789  (111) 32116
(220) 16.09.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 16.09.2030
(730) «Գոլդեն գրեյպ ԱրմԱս» ՍՊԸ, Երևան, 
Արամ Խաչատրյան 18, բն. 61, AM 
(442) 01.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 16. թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր.
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20201790  (111) 32117
(220) 16.09.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 16.09.2030
(730) «Գոլդեն գրեյպ ԱրմԱս» ՍՊԸ, Երևան, 
Արամ Խաչատրյան 18, բն. 61, AM 
(442) 01.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 16. թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր.
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20201806 (111) 32118
(220) 17.09.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 17.09.2030
(730) «ԱյԹի սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-
Նովա 21Ա, 48 տարածք, AM 
(442) 16.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20201807  (111) 32119
(220) 17.09.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 17.09.2030
(730) ՀԵԼԻՈՍ Տովառնա բարվ, լակով ին 
ումեթնիհ սմոլ Կոլիցեվո, դ.օ.օ., SI 
(442) 01.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 1. արդյունաբերության մեջ 

օգտա գործվող քիմիական արտադրանք, 
մասնավորապես՝ ներկերի արտադրության 
մեջ օգտագործվող քիմիկատներ, արդյու-
նա բերական քիմիկատներ, ալդեհիդ-
ներ, հակա ստատիկներ, բացա ռու թյամբ 
կեն ցա  ղային ների, մանրէաբանական 
պատ  րաս տուկներ ոչ բժշկական կամ անաս-
նա բուժական նպատակների համար. 
քիմիական ռեակտիվներ, բացի բժշկական 
կամ անասնաբուժական նպատակներով 
օգտագործվողներից. պահպանող միջոցներ 
բետոնի համար, բացառությամբ ներկերի 
և յուղերի. քիմիկատներ կոնդենսացումը 
կանխելու համար. արտադրական գործընթաց-
ներում օգտագործվող ճարպազրկող 
պատրաստուկներ. գունաթափող պատրաս-
տուկներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. Էմուլգարարներ. հրակայուն բաղա-
դրություններ. պաշտպանիչ նյութեր քարե 
շարվածքի համար, բացառությամբ ներկերի 
և յուղերի. քիմիկատներ ապակին և արծնը 
ներկելու համար.  աղեր մետաղների ներկման 
համար. չմշակված արհեստական խեժեր. 
չմշակված պլաստմասսաներ. դաբաղիչ 
նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 

նպատակների համար. լուծիչներ լաքերի 
համար.

դաս 2. ներկեր, ներառյալ՝ ներկեր 
փայտանյութի համար, մանրէասպան ներկեր, 
հրակայուն ներկեր, ներկեր խեցեղենի 
համար. ալյումինային ներկեր, տպագրական 
թանաք և տպագրական ներկեր. նկարչական 
պատվածքներ, ներառյալ՝ պատվածքներ, 
ներկալուծույթներ սպիտակեցման համար, 
ներկող նյութեր, և կապակցող նյութեր ներկերի 
համար. արծնուկներ նկարելու համար. 
լաքեր, ներառյալ՝ արծնուկի հիմքով լաքեր և 
լաքեր նկարելու համար. բաղադրություններ 
ժանգի դեմ, մասնավորապես՝ պաշտպանիչ 
նյութեր ժանգի դեմ. պաշտպանիչ նյութեր 
մետաղի համար. կապարի սուսր. կապարի 
շպար. պաշտպանական նախաներ կային 
պատվածքներ և պատվածքներ տրանս-
պորտային միջոցների շրջանակների 
(շասսիների) համար. մածիկներ, նախաներկեր. 
նոսրացուցիչներ ներկերի և լաքերի համար. 
թանձրարարներ ներկերի և լաքերի համար. 
կապակցող նյութեր ներկերի համար. 
խածանյութեր. արծներ (լաքեր). սևեռակող 
նյութեր (սևեռիչներ) ջրաներկերի համար. 
խածանյութեր կաշվի համար. միջոցներ 
փայտանյութը պաշտպանելու համար, ներառյալ՝ 
պատվածքներ (ներկեր) փայտանյութի 
համար և խածանյութեր փայտանյութի 
համար. մետաղական փոշիներ և նրբաթիթեղ 
գեղարվեստա-դեկորատիվ նպատակների և 
տպագրության համար, ներկանյութեր.

դաս 17. սինթետիկ խեժեր, 
կիսաֆաբրիկատներ. ակրիլային խեժեր, 
կիսաֆաբրիկատներ. անմշակ կամ մասնակի 
մշակված կաուչուկ. ռետինե խցվածքներ 
և ռետինե օղեր. մասնակի մշակված 
պլաստմասսաներ. պլաստմասսայե թելքեր, 
բացառությամբ մանածագործվածքայինի. 
կպչուն ժապավեններ, բացառությամբ 
բժշկականի և գրասենյակայինի. մեկուսիչ 
գործվածքներ, մեկուսիչ յուղեր, մեկուսիչ 
ներկեր, մեկուսիչ լաքեր, մեկուսիչ 
ժապավեններ, մեկուսիչ բաղադրություններ 
շենքերը խոնավությունից պաշտպանելու 
համար. զտող նյութեր մասնակի մշակված 
փրփրապլաստից կամ թաղանթներից. ճկուն ոչ 
մետաղական փողրակներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/1 

01 .02 . 202 1

(210) 20201834 (111) 32120
(220) 23.09.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 23.09.2030
(730) «Ագրոինվեստ» ՍՊԸ, Երևան 0047, Գ. 
Հովսեփյան 20, AM 
(442) 01.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 1. գինու սպիրտ. գինեթթու.
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20201835 (111) 32121
(220) 23.09.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 23.09.2030
(730) «Ագրոինվեստ» ՍՊԸ, Երևան 0047, Գ. 
Հովսեփյան 20, AM 
(442) 01.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 1. գինու սպիրտ. գինեթթու.
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 

կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի 
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ: 

____________________

(210) 20201952  (111) 32122
(220) 02.10.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 02.10.2030
(730) Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 16.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ մարդու 
կամ կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20201957  (111) 32123
(220) 05.10.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 05.10.2030



ԳԳԳԳԳԳԳ
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ՄՄՄ 1
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 02/1 

01 .02 . 202 1

(730) «Հենգաութ» ՍՊԸ, ՀՀ. Երևան 0019, 
Բաղրամյան 1, բն. 63, AM 
(442) 16.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). 

մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. 
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր Տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. համեմանք. հաց անխաշ խմորից. 
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային 
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. կոն-
ֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք). 
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). 
կարրի (ամոքանք). հացահատիկային 
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ 
(սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. 
նշակարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք). համե-
մունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի 
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած 
սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. 
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ 
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի. 
կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի 
համար. քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. 
ամոքանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ 
պղպեղ. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր. 
եգիպտացորենի ալյուր. մանանեխի փոշի. 
գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. 
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային 
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 

շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի 
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի). 
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր 
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. 
կոճապղպեղ (ամոքանք). կապակցող 
նյութեր պաղպաղակի համար. բնական կամ 
արհեստական սառույց. սառույց սառեց-
ման համար. գլյուկոզա խոհարարական 
նպատակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի 
համար. մակարուն (նշով թխվածք). մակա-
րոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե 
օշարակ. կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ) 
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի. 
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). 
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. 
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի 
ալյուր. տարտեր (մրգա-բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլ-
ներ. վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի 
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հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). փաթիլներ (հացահատիկային 
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս 
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի 
համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. 
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար. 
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. 
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի 
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. 
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցանների 
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. 
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո 
(համեմունք) սոյայի խյուս (համեմունք). 
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի 
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա 
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար). 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով 
ճաշատեսակներ.    ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային    
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. 
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս). 
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու 
համար. կտավատի սերմ խոհարարական 
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային 
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակու-
թյամբ. գինեքարաթթու խոհարարական 
նպատակների համար. գլյուտենային 
հավելույթներ խոհարարական նպատակների 
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ-
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար. 

շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. մանրացրած 
սխտոր (համեմունք). բաոցզի (չինական 
կարկանդակներ). բրնձե խմոր խոհարարական 
նպատակների համար. ցզյաոցզի (չինական 
պելմեններ). ռամեն (ճապոնական ճաշատեսակ 
լապշայի հիմքով). օկոնոմիակի (ճապոնական 
բարկահամ բլիթներ). օկոնոմիակիի համար 
խմորախառնուրդ (ճապոնական բարկահամ 
բլիթներ). բուրիտո. գիմբապ (կորեական 
ճաշատեսակ բրնձի հիմքով). ուտելի թուղթ. 
ուտելի բրնձե թուղթ. հացին քսվող սնունդ 
շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող սնունդ 
ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով. 
ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի 
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային 
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառե-
ցումով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց 
հիմնական բաղադրամասը բրինձն է. 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և 
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի 
(բրնձի գնդիկներ). արագ (ակնթարթային) 
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի 
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի). մշակված կինոա. բլղուր. 
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր. 
լոռամրգի սոուս (համեմունքներ). խնձորի 
սոուս (համեմունքներ). չորահաց. լոմպոր 
(կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ). զեֆիր 
(հրուշակեղեն). պաստիլա (հրուշակեղեն). 
սեմբեյ (բրնձի կրեկերներ). կիմչիժոն 
(խմորված բանջարեղեններից յուղաբլիթներ). 
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր 
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
կոնֆետներ. շնչառությունը թարմացնող 
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա. 
հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համեմունք). 
լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ. շոկո-
լադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ. կրեմ 
բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ. ուտելի 
թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ. սուրճի 
լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր 
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խոհարարական նպատակների համար. մրգա-
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք). 
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք).

դաս 43. ռեստորանների ծառայություն-
ներ. հանրային սննդի կազմակերպում. 
սննդամթերքի պատրաստում, առաքում և 
մատուցում. սրճարանների ծառայություններ. 
բարերի ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20201963  (111) 32124
(220) 08.10.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 08.10.2030
(730) Տաթևիկ Հակոբյան, Երևան, Ավան 14, 
նրբ. 2, տուն 1, AM 
(442) 16.10.2020
(540) 

(526) «Made in Armenia» արտահայտությունը 
և «kids» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(511) 

դաս 25. մանկական հագուստ. նորա-
ծինների հագուստ. մանկական երեկոյան 
զգեստներ. մանկական ամենօրյա հագուստ. 
մանկական կոշկեղեն.

դաս 35. մանկական հագուստի մեծածախ 
և մանրածախ վաճառք.

դաս 40. հագուստի կարում. հագուստի 
ձևափոխում.

դաս 42. հագուստի մոդելավորում:
____________________

(210) 20201966 (111) 32125
(220) 09.10.2020 (151) 29.01.2021
   (181) 09.10.2030
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, 0220, Ոսկեվազ համայնք, 
8-րդ փ., 19շ, գինու գործարան, AM 
(442) 16.10.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի). մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ:

____________________
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№ 02/1 
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

6299  29.12.2030 Մենարինի Ինթերնեյշնլ Օփերեյշնս Լաքսեմբրգ Ս.Ա., LU

6300  29.12.2030 Մենարինի Ինթերնեյշնլ Օփերեյշնս Լաքսեմբրգ Ս.Ա., LU

6309  29.12.2030 Մենարինի Ինթերնեյշնլ Օփերեյշնս Լաքսեմբրգ Ս.Ա., LU

6310  29.12.2030 Մենարինի Ինթերնեյշնլ Օփերեյշնս Լաքսեմբրգ Ս.Ա., LU

6313  29.12.2030 Մենարինի Ինթերնեյշնլ Օփերեյշնս Լաքսեմբրգ Ս.Ա., LU

6314  29.12.2030 Մենարինի Ինթերնեյշնլ Օփերեյշնս Լաքսեմբրգ Ս.Ա., LU

6315  29.12.2030 Մենարինի Ինթերնեյշնլ Օփերեյշնս Լաքսեմբրգ Ս.Ա., LU

6316  29.12.2030 Մենարինի Ինթերնեյշնլ Օփերեյշնս Լաքսեմբրգ Ս.Ա., LU

6469  20.03.2031 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

6483  21.03.2031 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

6485  06.04.2031 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

6489  12.04.2031 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

6491  12.04.2031 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

6554  10.01.2031 Հայատ Քիմյա Սանայի Ա.Շ., TR

6702  04.06.2031 Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

6711  04.06.2031 Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

6805  30.11.2031 Պեպսիկո, Ինք., US

10391 04.06.2031 Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

16233 08.07.2030 Հեյնզ Իտալիա էս. Փի. Էյ., IT

16568 16.09.2030 Բուրգեր Քինգ Քորփորեյշն, US

17099 15.02.2031 «Սարմետ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի պող. 15, բն. 50, AM

17100 15.02.2031 «Սարմետ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի պող. 15, բն. 50, AM

17331 15.02.2031 «Սարմետ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի պող. 15, բն. 50, AM

17777 22.07.2031 Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի կորպորացիա, US

17778 22.07.2031 Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի կորպորացիա, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

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

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

17779 22.07.2031 Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի կորպորացիա, US

17780 22.07.2031 Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի կորպորացիա, US

17945 01.09.2031 Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

17946 01.09.2031 Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

17984 08.08.2031 Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

17985 08.08.2031 Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

17990 01.09.2031 Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

18240 06.09.2031 Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP

18559 01.04.2031 Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP

18941 19.12.2031 Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

20947 16.09.2030 Բուրգեր Քինգ Քորփորեյշն, US

20948 16.09.2030 Բուրգեր Քինգ Քորփորեյշն, US

20949 16.09.2030 Բուրգեր Քինգ Քորփորեյշն, US



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

CO7D 213/00        3428 A
CO7D 405/00       3429 A
H02J 3/00            3430 A

 A61L 9/00           604 U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2502
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
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      լիցենզիայի 
գործողության ժամկետը տրված է 15.01.2021թ.-
ից մինչև 15.01.2022թ. ժամանակահատվածի  
համար:
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                        11.01.2021

____________________

Գրանցում No 2503
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No IR 1126036
73 (1) Լիցենզատու  Անհատ Ձեռներեց 
Բոգուսլավ սկայա Կարինա Իրեկովնա, dom 1, 
ul. Bogataya, d. Matyushino, Laishevsky municipal 
district, RU-422624 Republic of Tatarstan, RU
73 (2) Լիցենզառու  Ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«ՆԷՖԻՍ-ԲԻՈՊՐՈԴՈՒԿՏ», dom 1, ul. Laskovaya, 
selo Usadi, Laishevsky r-n, RU-422610 Republic of 
Tatarstan, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      լիցենզիայի
գործողության ժամկետը տրված է 15.01.2021թ.-
ից մինչև 15.01.2022թ. ժամանակահատվածի  
համար:

Գործողության տարածքը     Հայաստանի 
Հանրապետություն

Գրանցված է                        11.01.2021
____________________

Գրանցում No 2504
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 25974
73 (1) Իրավատեր  Ա2 Քեփիթալ Փարթներզ 
Լիմիթիդ, Aleman, Cordero, Galindo & Lee Trust 
(BVI) Limited, P.O. Box 3175 Road Town Tortola, 
BVI, (VG), VG
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ա3 Քեփիթալ 
Փարթներզ Լիմիթիդ, Poseidonos, 1, LEDRA 
BUSINESS CENTRE, Egkomi, P.C. 2406, Nicosia, 
Cyprus, CY
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          11.01.2021

____________________

Գրանցում No 2505
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1580, 1581
73 (1) Իրավատեր  Տոտալ Ս.Ա., 2, Place Jean Mil-
lier, La Defense 6, 92400 Courbevoie, France, FR
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Տոտալ ՍԵ, 2, 
Place Jean Millier, La Defense 6, 92400 Courbevoie, 
France, FR
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        15.01.2021

____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գրանցում No 2506
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 28473
73 (1) Լիցենզատու  «Պռոշյանի կոնյակի 
գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճղ. 
2ա, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Քասախ ռեմդետալ» 
ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 47/5, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        21.01.2021

____________________

Գրանցում No 2507
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16714, 27444
73 (1) Իրավատեր  Էլեմենթոս Թրեյդ Լիմիթիդ, 
Avlonos, 1 Maria House 1075, Nicosia, Cyprus, CY
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ակցիոներ նոյե 
օբշչեստվո «Զակրիտի նեդիվերսիֆիցիրովաննի 
վենչուրնի կորպորատիվնի ինվեստիցիոննի 
ֆոնդ «Արիստոն»», 01033, g. Kiev, ulitsa Zhilyan-
skaya, dom 59, ofis 102, UA
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         21.01.2021

____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

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

 563 U      16.07.2020
 564 U      16.07.2020
 565 U            16.07.2020 
 569 U      11.07.2020

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2961      17.07.2020
3338      11.07.2020
3339      16.07.2020
3340      16.07.2020
3350      08.07.2020

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

(51) 2021.01  (11) 3428 (13) A
CO7D 213/00

(21) AM20200060 (22) 07.07.2020
(72) Тариэл Кочикян (AM), Армен Галстян (AM) 
(73) Фонд “Ереванский государственный уни-
верситет”, 0025, Ереван, Алек Манукян 1 (AM) 
(54) 5-бутил-5-((5-хлорпиридин-2-ил)глицил)
дегидрофуран-2(3H)-они гидрбромид, 
который проявляет гипотензивную активность
(57) Изобретение относится к органической 
химии, в частности, к гидрбромидам  5-бутил-
5-((5-хлорпиридин-2-ил)глицил)дегидрофуран-
2(3H)-они, проявляющим  гипотензивную 
активность, которые могут найти применение в 
медицине в качестве средств, воздействующих 
на сосудистую систему.

Расширяется ассортимент средств, 
воздействующих на сосудистую систему. 

____________________

(51) 2021.01  (11) 3429 (13) A
CO7D 405/00

(21) AM20200061 (22) 07.07.2020
(72) Тариэл Кочикян (AM), Армен Галстян (AM) 
(73) Фонд “Ереванский государственный 
университет”, 0025, Ереван, Алек Манукян 1 
(AM) 
(54) 3,5-Дибром-1- (2- (3-метил-2-оксо-5- 
(пропоксиметил) тетрагидрофуран-3-ил) 
-2-оксоэтил) пиридин-1-ий) бромид,  который 
проявляет противовоспалительную активность
(57)  Изобретение относится к органической 
химии, в частности, к 3,5-дибром-1- (2- (3-метил-
2-оксо-5- (пропоксиметил) тетрагидрофуран-
3-ил) -2-оксоэтил) пиридин-1-ий) бромиду, 
который проявляет противовоспалительную 
активность и может найти применение в 
медицине. 

Расширяется ассортимент средств, прояв-
ляющих противовоспалительную актив ность.

____________________

(51) 2021.01  (11) 3430 (13) A
H02J 3/00

(21) AM20200005 (22) 29.06.2017
(85) 20.01.2020
(86) PCT/ES2017/070472, 29.06.2017
(87) WO 2019/002636, 03.01.2019
(72) Эухенио Гельбензу Мишелена (ES), Асун 
Падрос Разквин (ES), Ракель Рохо Очоа (ES), 
Луис Арройо Паломо (ES), Хавьер Маркос 
Альварес (ES), Иньиго Де Ла Парра Лайта (ES), 
Мигель Гарсия Солано (ES) 
(73) Аксиона Энерджиа, С.А. (ES) 
(54) Способ управления с прогнозированием 
колебаний мощности в электростанциях с 
прерывистым производством энергии
(57) Изобретение относится к способам 
управления с прогнозированием колебаний 
мощности в электростанциях, в таких как, 
например, фотоэлектрические солнечные 
станции, с прерывистым производством 
энергии.

Фотоэлектрическая солнечная станция 
сокращает тот объем памяти, который нужен 
для соответствия требованиям максимальных 
колебаний мощности. Сокращается также 
цикличность указанных систем памяти, 
продлевая тем самым срок их службы. 
Сокращаются также общие потери энергии, 
таким образом сокращая инвестиционные 
затраты электростанции. Для получения таких 
же максимальных колебаний система хранения 
энергии используется не полностью.     
(74) А. Назарян

____________________

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) 2021.01 (11) 604 (13) U
A61L 9/00

(21) AM20200076U (22) 03.09.2020
(72) Сергей Азарян (AM), Арсен Азарян (RU) 
(73) Сергей Азарян, 0070, Ереван, ул. Кривой 
34 (AM), Арсен Азарян, 105037, Москва, ул. 
Прядильная 9, кв. 33 (RU) 
(54) Устройство для обеззараживания воздуха
(57) Полезная модель относится к медицинской 
и бытовой технике, в частности, к устройствам 
для обеззараживания воздуха в помещениях 
различного назначения.

Устройство для обеззараживания воздуха 
имеет корпус, окна для впуска и выпуска воздуха, 
фильтр для пылевыделения, электронный пульт 
управления, подключенный к нему блок питания, 
ультрафиолетовые лампы и вентилятор. Корпус 
взаимно параллельными перегородками 
разделён на камеры для пылевыделения, 
реализации внутренней циркуляции воздуха 
и ультрафиолетового излучения. Фильтр для 
пылевыделения установлен в окне для впуска 
воздуха. Вентилятор расположен в верхнем 

Сведения о выданных патентах

левом углу перегородки, разделяющей 
камеры для пылевыделения и реализации 
внутренней циркуляции воздуха. В правом 
нижнем углу перегородки, разделяющей 
камеры реализации внутренней циркуляции 
воздуха и ультрафиолетового излучения 
расположен дополнительный вентилятор 
для обеспечения внутренней циркуляции 
воздуха. В противоположном от вентилятора 
крае перегородки, разделяющей камеры 
реализации внутренней циркуляции воздуха и 
ультрафиолетового излучения, перпендикулярно 
и с зазором к внешней стенке корпуса 
расположена направляющая движение воздуха 
перегородка. На перегородке, разделяющей 
камеры реализации внутренней циркуляции 
воздуха и ультрафиолетового излучения, со 
стороны камеры ультрафиолетового излучения 
закреплены ультрафиолетовые лампы.

Повышается степень очистки воздуха с 
помощью устройства для обеззараживания 
воздуха и улучшается надежность устройства, 4 
ил.

____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
KW Քուվեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

NP Նեպալ
NR Նաուրու
NZ Նոր Զելանդիա
OA Մտավոր սեփակա-
 նության աֆրիկյան
 կազմակերպություն 
 (ՄՍԱԿ)
OM Օման
PA Պանամա
PE Պերու
PG Պապուա Նոր Գվինեա
PH Ֆիլիպիններ
PK Պակիստան
PL Լեհաստան
PT Պորտուգալիա
PW Պալաու
PY Պարագվայ
QA Կատար
QZ Եվրոմիության բույսերի 
 տեսակների գրասենյակ 
RS Սերբիա
RO Ռումինիա
RU Ռուսաստանի 
 Դաշնություն
RW Ռուանդա
SA Սաուդյան Արաբիա
SB Սողոմոնյան Կղզիներ
SC Սեյշելներ
SD Սուդան
SE Շվեդիա
SG Սինգապուր
SH Սուրբ Հեղինե
SI Սլովենիա
SK Սլովակիա
SL Սիեռա Լեոնե
SM Սան Մարինո
SN Սենեգալ
SO Սոմալի
SR Սուրինամ
ST Սաո Թոմե և Պրինցիպե
SU* ԽՍՀՄ 
SV Էլ Սալվադոր
SY Սիրիայի Արաբական 
 Հանրապետություն

SZ Սվազիլանդ
TC Տուրկս և Կեյկոս 
 Կղզիներ
TD Չադ
TG Տոգո
TH Թաիլանդ
TJ Տաջիկստան
TL Արևելյան Թիմոր 
TM Թուրքմենստան
TN Թունիս
TO Տոնգա
TR Թուրքիա
TT Տրինիդադ և Տոբագո
TV Տուվալու
TW Տայվան (Չինաստանի
  երկրամաս)
TZ Տանզանիայի Միացյալ 
 Հանրապետություն
UA Ուկրաինա
UG Ուգանդա
US Ամերիկայի Միացյալ
  Նահանգներ
UY Ուրուգվայ
UZ Ուզբեկստան
VA Սուրբ Առաջնորդարան
VC Սենտ Վինսենտ և
 Գրենադիններ
VE Վենեսուելա
VG Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
VN Վիետնամ
VU Վանուատու
WO Մտավոր սեփակա-
 նության համաշխարհ-
 ային կազմակերպություն 
 (ՄՍՀԿ)
WS Սամոա
YE Եմեն
YU Սերբիա և Մոնտենեգրո
ZA Հարավային Աֆրիկա
ZM Զամբիա
ZW  Զիմբաբվե

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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