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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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Արտոնագրաունակության մասին
 գործակալության  եզրակացությունները

(51) 2020.01 (11) 3336 (13) B
A47K 5/00

(21) AM20170133 (22) 10.11.2017
(31) 62/421,025,    (32) 11.11.2016,    (33) US
(72) Հայներ Օփարդ (CH), Ջոն Գարրի (CA), 
Պադրեյգ Մակդոնը (IE) 
(73) ՕուՓի-Հայջին ԱյՓի ԳմբՀ (CH) 
(54) Հեղուկի բաժնավորիչ
(57)  1. Հեղուկի բաժնավորիչ, որն ունի իրան, 
հանովի տարր և իրանին միացված կափարիչ՝ 
իր փակ և բաց դիրքերի միջև վեր ու վար 
տեղաշարժման հնարավորությամբ, ընդ որում 
իրանն ունի դեպի իր ներքին տարածք մուտք 
ապահովող առջևի բացվածք, իսկ հանովի 
տարրը բաղկացած է հեղուկի ռեզերվուարից 
և պոմպի մեխանիզմից. տարբերվում է 
նրանով, որ լրացուցիչ ունի իրանին միացված 
շարժաբեր տարր՝ կափարիչի բաց և փակ 
դիրքերի միջև իրանի նկատմամբ առնվազն 
մեկ հորիզոնական առանցքի շուրջ ուղղորդված 
շարժման հնարավորությամբ, շարժաբեր 
տարրը փոխկապակցված է կափարիչի հետ՝ 
շարժաբեր տարրի փակ դիրքի դեպքում 
կափարիչի փակ դիրք և շարժաբեր տարրի 
բաց դիրքի դեպքում կափարիչի բաց դիրք 
ապահովելու հնարավորությամբ, իսկ իրանի 
առջևի բացվածքն ունի վերին և ստորին մասեր:

2. Բաժնավորիչն ըստ 1-ին կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ իրանի նկատմամբ 
շարժաբեր տարրի ուղղորդված շարժումը 
իրանի նկատմամբ առնվազն մեկ հորիզոնական 
առանցքի շուրջ ուղղորդված դարձ է։

3. Բաժնավորիչն ըստ 1-ին կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ իրանի նկատմամբ 
շարժաբեր տարրի ուղղորդված շարժումը 
իրանի նկատմամբ ուղղորդված առաջ-հետ 
սահում է։

4. Բաժնավորիչն ըստ 1-ին կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ շարժաբեր տարրի 
և կափարիչի փակ դիրքերի դեպքում իրանի 
առջևի բացվածքի վերին մասը ծածկված է 
կափարիչով՝ բացառելով հանովի տարրի 
ներդնումը իրանի ներքին տարածք և հեռացումը 
դրանից առջևի բացվածքի միջով:

5. Բաժնավորիչն ըստ 1-ին կամ 4-րդ կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ շարժաբեր տարրի 
և կափարիչի փակ դիրքերի դեպքում իրանի 

առջևի բացվածքի  ստորին մասը ծածկված 
է շարժաբեր տարրով՝ բացառելով հանովի 
տարրի ներդնումը իրանի ներքին տարածք և 
հեռացումը դրանից առջևի բացվածքի միջով։

6. Բաժնավորիչն ըստ 1-ին կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ շարժաբեր տարրի 
և կափարիչի բաց դիրքերի դեպքում իրանի 
առջևի բացվածքի վերին և ստորին մասերը բաց 
են՝ ապահովելով հանովի տարրի ներդնումը 
իրանի ներքին տարածք և հեռացումը դրանից 
առջևի բացվածքի միջով:

7. Բաժնավորիչն ըստ 1-ին կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ կափարիչի և 
շարժաբեր տարրի շարժումը փակ դիրքից 
դեպի բաց դիրք ուղղաձիգ շարժում է իրանի 
նկատմամբ, վերջինիս բացվածքի վերին և 
ստորին մասերը բացելու համար։

8. Բաժնավորիչն ըստ 1-ին կամ 5-րդ 
կետի. տարբերվում է նրանով, որ շարժաբեր 
տարրի փակ և կափարիչի ստորին՝ փակ 
դիրքերի դեպքում իրանի ներքին տարածքում ՝ 
շարժաբեր տարրի և իրանի առջևի բացվածքի 
վերին և ստորին մասերի միջև դիրքավորված 
կափարիչի միջև առկա է դիտանցք:

9. Բաժնավորիչն ըստ 1-ին կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ իրանն ունի 
միմյանցից հեռավորության վրա տեղակայված 
երկու կողմնային պատեր։

10. Բաժնավորիչն ըստ 1-ին կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ շարժաբեր 
տարրն ունի միմյանցից հեռավորության վրա 
տեղակայված երկու լծակի բազուկներ, ընդ 
որում լծակի բազուկներից յուրաքանչյուրը 
հարում է իրանի կողմնային պատերից մեկին, 
բազուկներից յուրաքանչյուրի պտտման 
բռունցքը, տեղակայված է համապատասխան 
կողմնային պատի վրա առկա կլոր անցքի մեջ։

11. Բաժնավորիչն ըստ 1-ին կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ շարժաբեր 
տարրն ունի միմյանցից հեռավորության վրա 
տեղակայված երկու լծակի բազուկներ, ընդ 
որում լծակի բազուկներից յուրաքանչյուրը 
հարում է իրանի կողմնային պատերից մեկին, 
բազուկներից յուրաքանչյուրի պտտման 
բռունցքը տեղակայված է համապատասխան 
կողմնային պատի վրա առկա երկայնական 
հորիզոնական ճեղքի մեջ առաջ-հետ շարժվելու 
հնարավորությամբ։
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12. Բաժնավորիչն ըստ 1-ին կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ կափարիչն ունի 
միմյանցից հեռավորության վրա տեղակայված 
աջ և ձախ կողմնային պատեր և դրանց վերին 
մասերը միացնող միջակապ հանդիսացող 
վերին պատ:

13. Բաժնավորիչն ըստ 3-րդ կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ իրանի նկատմամբ 
շարժաբեր տարրի ուղղորդված սահումը 
փակ դիրքից դեպի բաց դիրք հանգեցնում 
է շարժաբեր տարրի առջևի մասի իրանի 
նկատմամբ ուղղաձիգ և հետ շարժմանը, ինչի 
հետևանքով շարժաբեր տարրի հետևի մասը 
փոխազդում է կափարիչի հետ, ստիպելով 
նրան շարժվել իրանի նկատմամբ ուղղաձիգ 
ուղղությամբ:

14. Բաժնավորիչն ըստ 1-13-րդ կետերից 
ցանկացածի. տարբերվում է նրանով, որ 
կափարիչը տեղակայված է սարքի վերին 
մասում, իսկ շարժաբեր տարրը՝ ստորին 
մասում։

15. Բաժնավորիչն ըստ 1-13-րդ կետերից 
ցանկացածի. տարբերվում է նրանով, որ 
կափարիչը տեղակայված է սարքի ստորին 
մասում, իսկ շարժաբեր տարրը՝ վերին մասում։

16. Բաժնավորիչն ըստ 1-ին կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ հանովի տարրն 
ունի իրանի ներքին տարածքում իրանին 
հենված շշի տեսքով իրականացված հեղուկի 
ռեզերվուար, ընդ որում շշի հատակը իրանի 
առջևի բացվածքի ստորին մասի հետևում է, 
իսկ շարժաբեր տարրի փակ դիրքի դեպքում՝ 
շարժաբեր տարրի հետևում:

17. Բաժնավորիչն ըստ 1-ին կետի. 
տարբերվում է նրանով, որ հանովի տարրն 
ունի պոմպի մեխանիզմ՝ հենված իրանին՝ 
իրանի ներքին տարածքում առջևի բացվածքի 
հետևում, իսկ կափարիչի փակ դիրքի դեպքում 
կափարիչի հետևում է: 
(74) Էդուարդ Նահապետյան

____________________
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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) 20180616  (111) 30134
(220) 18.04.2018 (151) 13.01.2020
   (181) 18.04.2028
(730) «Մէլոն Ֆէշն Գրուպ» բաժնետիրական 
ընկերություն, RU 
(442) 16.05.2018
(540) 

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

դաս 3. հղկանյութեր. կենցաղային հակա-
դիրտեր. կենցաղային հակաստատիկներ. 
օդի բուրավետիչներ. բուրավետիչներ 
(եթերային յուղեր). բալզամներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող-
ների. փայլ շրթունքների համար. բամբակ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
հոտավետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի 
բուրավետացման համար. կպչուն նյութեր 
կոսմետիկական միջոցների համար. բուրավետ 
ջուր. հարդարանքի ջուր. մոմեր կաշվի համար. 
կոշիկի մոմեր. ողորկելու մոմեր. դերձակի 
մոմ. ժելեր մերսման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
ժել ատամների սպիտակեցման համար. 
հոտազերծիչներ մարդու կամ կենդանիների 
համար. դեպիլյատորներ. օծանելիք. հեղուկներ 
ապակիների, այդ թվում՝ հողմապակիների, 
մաքրման համար. յուղեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. պարֆյումերիային 
արտադրանք. դեկորատիվ փոխատիպ նկարներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

կոսմետիկական մատիտներ. սոսինձներ 
արհեստական թարթիչների ամրացման 
համար. կոսմետիկական ներկանյութեր. օսլա 
(ապրետուր). կոշիկի քսուքներ. կոսմետիկական 
կրեմներ. լաքեր մազերի համար. լաքեր 
եղունգների համար. լոսյոններ մազերի համար. 
լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար. սափրվելու լոսյոններ. կոսմետիկական 
դիմակներ. յուղեր պարֆյումերիայի և բուրավետ 
միջոցների համար. յուղեր, որոնք ծառայում 
են որպես մաքրող միջոցներ. կոսմետիկական 
յուղեր. հարդարանքի յուղեր. եթերային յուղեր. 
հարդարանքի կաթ. օճառներ. կոսմետիկա-
կան հավաքածուներ. կպչուն պիտակներ 
եղունգների համար. արհեստական եղունգներ. 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). բամբակյա 
փայտիկներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. ատամի մածուկներ. պեմզա (չեչաքար). 
տուփեր շրթներկի համար. շերտիկներ 
շնչառությունը թարմացնելու համար. շրթներկ. 
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
լոգանքի համար. պատրաստուկներ լոգանքի 
համար, ոչ բուժական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ հիգիենիկ նպատակների 
համար, որոնք վերաբերում են օծանելիքի 
և կոսմետիկայի խմբին, արդուզարդի 
պարագաներ. պատրաստուկներ մազերը 
գանգրացնելու համար. պատրաստուկներ 
ինտիմ հիգիենայի համար, հոտազերծիչներ. 
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողող-
ման համար, բացառությամբ բժշկա-
կան նպատակներով օգտագործվող  ների. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. պատրաստուկներ սպիտա-
կեղենին փայլ հաղորդելու համար. պատ-
րաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը 
փափկացնելու համար. պատրաստուկներ 
լվացքի համար. պատրաստուկներ լաքը 
հեռացնելու համար. պատրաստուկներ 
դիմահարդարանքը հեռացնելու համար. 
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար. պատրաստուկներ մաքրելու համար. 
սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի 
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համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
կենցաղային քիմիական պատրաստուկներ 
սպիտակեղենի լվացման ժամանակ գույները 
վերականգնելու համար. դիմափոշի. բծերը 
հանելու միջոցներ. արհեստական թարթիչներ. 
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռոցիկներ. հոտավետ խառնուրդներ 
ծաղիկներից և խոտերից. աղեր վաննաների 
համար, բացառությամբ բժշկական նպա-
տակների համար օգտագործվողների. 
պահպանող բաղադրություններ կաշվի համար 
(փայլեցնող). կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի 
համար. կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի 
համար. միջոցներ մազերը ներկելու համար. 
չեզոքացնող միջոցներ մշտագանգրացման 
համար. կոսմետիկական միջոցներ թարթիչների 
համար. կոսմետիկական միջոցներ մաշկը 
խնամելու համար. կոսմետիկական միջոցներ. 
կոսմետիկական միջոցներ թարթիչները և 
հոնքերը ներկելու համար. լվացող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
ճարպազերծող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական նպատակների համար 
օգտագործվողների. շամպուններ. եթերային 
էսենցիաներ (բնահյութեր).

դաս 9. 3D ակնոցներ. ապրանքների 
էլեկտրոնային բեռնապիտակներ. դեկորատիվ 
մագնիսներ. ակնոցներ (օպտիկա). արևա-
պաշտպան ակնոցներ. սպորտային ակնոց-
ներ. ակնոցների ապակիներ. հակաշլացման 
լուսապաշտպան ապակիներ. պայուսակներ 
դյուրակիր համակարգիչների համար. 
պատյաններ հպաոսպնյակների համար. 
ակնոցների պատյաններ. պատյաններ 
քթակնոցների (պենսնեի) համար. լուսա-
նկարչական ապարատների և լուսանկարչական 
պարագաների հատուկ պատյաններ. 
ծածկոցներ դյուրակիր համակարգիչների 
համար. նրբաքուղեր բջջային հեռախոսների 
համար. նրբաքուղեր քթակնոցների (պենսնեի) 
համար.

դաս 14. ագատներ. ալմաստներ. 
հա մայիլներ (թանկարժեք իրեր). խարիսխներ 
(ժամացույցների արտադրություն). թմբուկներ 
(ժամացույցների արտադրություն). ժամա-
ցույցների ապարանջաններ. ապարանջաններ 
(թանկարժեք իրեր). հուռութներ բանալիների 

համար. կախազարդեր ոսկերչական իրերի 
համար. կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). 
զարթուցիչներ. դեկորատիվ գնդասեղներ. 
փողկապների գնդասեղներ. գնդասեղներ 
(թանկարժեք իրեր). ուլունքներ թանկարժեք և 
ոչ թանկարժեք իրեր պատրաստելու համար. 
ուլունքներ մամլած սաթից. կիսանդրիներ 
ազնիվ մետաղներից. գլանիկներ թանկարժեք 
իրերի համար. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված սև սաթ. նախապատրասվածք 
(գրունտովկա) թանկարժեք իրերի համար. 
մարգարիտ (թանկարժեք իրեր). պղնձե 
ժետոններ (մետաղանիշներ). փողկապների 
սեղմիչներ. թևքաճարմանդներ. օղլակներ 
թանկարժեք իրերի համար. կրծքանշան-
ներ ազնիվ մետաղներից. չմշակված 
կամ դրոշմահատված ոսկի. կլուազոնե 
տեխնոլոգիայով պատրաստված իրեր. 
գեղարվեստական իրեր ազնիվ մետաղներից. 
ոսկերչական իրեր. թանկարժեք իրեր 
փղոսկրից. թանկարժեք իրեր սաթից. 
իրիդիում. կաբոշոններ ոսկերչական իրերի 
համար. թանկարժեք քարեր. կիսաթանկարժեք 
քարեր. արծաթյա մետաղաթել. վզնոցներ 
(թանկարժեք իրեր). մատանիներ (թանկարժեք 
իրեր), անջատովի օղակներ թանկարժեք 
մետաղներից բանալիների համար. տուփեր 
ազնիվ մետաղներից. նվերների տուփեր 
թանկարժեք իրերի համար. գրպանի 
կամ ձեռքի ժամացույցների իրաններ. 
ժամացույցների իրաններ. ճոճանակներ 
(ժամագործություն). մեդալներ. մեդալիոններ 
(թանկարժեք իրեր). չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ազնիվ մետաղներ. ժամացույցների 
ընթացային մեխանիզմներ. ժամացույցների 
մեխանիզմներ. մետաղադրամներ. ոսկյա թելեր 
(թանկարժեք իրեր). թելեր ազնիվ մետաղներից 
(թանկարժեք իրեր). արծաթյա թելեր 
(թանկարժեք իրեր). ձիթակն (թանկարժեք 
քար). օսմիում. պալադիում. պլատին (մետաղ). 
ժամանակաչափ սարքեր. ձեռքի ժամացույց-
ների զսպանակներ. ռոդիում. ռութենիում. 
շարժականգով վայրկյանաչափներ. անմշակ 
կամ դրվագված արծաթեղեն. ականջօղեր. 
ազնիվ մետաղների ձուլակտորներ. ազնիվ 
մետաղների համահալվածքներ. արձաններ 
ազնիվ մետաղներից. արձանիկներ ազնիվ 
մետաղներից. ձեռքի ժամացույցների 



ԳՅՈՒՏԵՐ

12

ՄԱՍ 1

12

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 01/2 

16 .0 1 . 2020

ապակիներ. ստրաս (արհեստական՝ կեղծ 
ադամանդ). ձեռքի ժամացույցների սլաքներ. 
ժամացույցների սլաքներ (բացառությամբ 
ձեռքի ժամացույցների). կոշիկների զարդա-
րանքներ ազնիվ մետաղներից. գլխարկների 
զարդարանքներ ազնիվ մետաղներից. 
զարդարանքներ սև սաթից. զարդարանքներ 
(թանկարժեք իրեր). նվերի պատյաններ 
ժամացույցների համար. ձեռքի ժամագիրներ 
(ժամացույցներ). ժամանակաչափներ. 
ժամանակադիտակներ. շղթաներ (թանկարժեք 
իրեր). թվահարթակներ (ժամագործություն). 
ատոմային ժամացույցներ. ժամացույց – 
ապարանջաններ. ժամացույցներ (բացա-
ռությամբ ձեռքի). ձեռքի ժամացույցներ. արևի 
ժամացույցներ. էլեկտրական ժամացույցներ. 
էտալոնային ժամացույցներ (ազդանշանների 
տվիչ գեներատոր). զարդատուփեր. շպինելներ 
(թանկարժեք քարեր).

դաս 16. ինքնահոս գրիչներ. ջրաներկեր. 
ալբոմներ. ալմանախներ. փաստաթղթերի 
մակաշերտման ապարատներ (գրա սեն-
յակային). բազմացնող սարքեր. ատլասներ 
(քարտեզագրքեր). ազդագրեր, պլակատներ. 
բանկատոմսեր. թղթե ժապավեններ. սեղանի 
թղթե սպիտակեղեն. տոմսեր. բլանկներ 
(տպագրված). ծանուցագրեր (գրասենյակային). 
բլոկնոտներ (նոթատետրեր). բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր) նկարչության, գծագրության 
համար. բլոկնոտներ (գրասենյակային 
պիտույքներ). պոկովի թերթերով բլոկնոտներ. 
ապարանջաններ գրենական պիտույքները 
պահելու համար. բրոշյուրներ. բուկլետներ. 
թուղթ. թերթերով թղթեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). մոմած թղթեր. թուղթ գրան ցող 
սարքերի համար. թուղթ ռենտգենյան նկարների 
համար. թուղթ էլեկտրասրտագրիչների համար. 
թուղթ պահարանների արկղերի համար 
(բուրավետացված կամ ոչ). թուղթ փայտա-
զանգվածից. պատճենահան թուղթ 
(գրասենյակային). գրասենյակային թուղթ. 
մագաղաթաթուղթ. փոստային թուղթ. 
բրնձաթուղթ. փայլուն թուղթ. սուան-թուղթ 
(չինական նկարչության և գեղագրության 
համար). զուգարանի թուղթ. փաթեթավորման 
թուղթ. զտաթուղթ. բյուվարներ (սեղանի 
թղթապանակներ). տեղեկագրեր. գրամե-
քենաների գլանիկներ. ներկարարական 

գլանիկներ. շարվածքային դազգահներ. մոմ 
մոդելավորման համար, բացառությամբ 
ատամնա բուժության մեջ օգտագործվողի. 
թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. 
ձևվածքներ կարի համար. լրագրեր. գալվանա-
ստերեոտիպեր. հեկտոգրաֆներ. ծեփելու 
համար կավ. մոդելավորելու համար 
պոլիմերային կավ. գլոբուսներ. գծագրա-
գործիքատուփեր. փորագրանկարներ. գրի-
ֆելներ. մատիտների համար գրիֆելներ. 
բռնիչներ փաստաթղթերի համար (գրա-
սենյակային պարագաներ). մատիտների 
բռնիչներ. կավիճի բռնիչներ. վճարագրերի 
գրքույկ ների բռնիչներ. կնիքների, դրոշմակների 
կալիչներ. էջերը պահող բռնիչներ. դիագրամներ 
(տրամագրեր). փորագրման տախտակներ. 
պնակիտներ գրելու համար. գրատախտակ  ներ. 
շարվածքատախտակներ (պոլիգրաֆիա). գծա-
գրական տախտակներ. տախտակներ. 
ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե 
վահանակներ. կրկնակիչներ. ծակոտիչներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). թղթե տարողու-
թյուններ սերուցքի համար. ամսագրեր 
(պարբերական). սեղմիչներ թղթադրամների 
համար. սեղմիչներ կատալոգային քարտերի 
համար. սեղմիչներ գրիչների համար. 
էջանիշներ գրքերի համար. փորագրական 
ասեղներ օֆորտների համար. չափանշման 
ասեղներ գծագրության համար. պարբերական 
մամուլ. տպագրական հրատարակություններ. 
թղթի մանրատիչներ գրասենյակային նպա-
տակների համար. գրաֆիկական (գծա-
նկարչական) պատկերներ. կրեդիտային 
տպված քարտեր (ոչ էլեկտրական). մարմարի 
նմանակ մամբ կազմարարական կափարիչների 
հարդարման (ներկման) գործիքներ. գծա-
գրական գործիքներ. օրացույցներ. թղթե կալկա 
(մոմաթուղթ). կալկա (մոմաթուղթ) գործվածքի 
հիմքի վրա. կալկա (մոմաթուղթ). բուսախեժ 
(սոսինձներ) գրասենյակային կամ կենցա ղային 
նպատակների համար. վիմագրական քարեր. 
թանաքաքարեր (թանաքապահոց). մատիտ-
ներ. ավտոմատ մատիտներ. ածխային 
մատիտներ. նկարներ. փոխադրանկարներ. 
նկարներ շրջանակված կամ չշրջանակված. 
ստվարա թուղթ. ստվարաթուղթ փայտանյութից 
(գրասենյակային պիտույքներ).  ստվարաթղթե 
տուփեր բոլորագլխարկների համար. 
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քարտարաններ (գրասենյակային պիտույք ներ). 
քարտեր. կատալոգային քարտեր (գրա-
սենյակային պիտույքներ). աշխարհագրական 
քարտեզներ. քարտեր կամ թղթյա ժապավեններ 
հաշվիչ մեքենաների ծրագրերը գրանցելու 
համար. հավաքաքարտեր, բացառությամբ 
խաղաքարտերի. ծակոտված քարտեր 
ժակքարդյան մանածագործական հաստոց ների 
համար. կատալոգներ. ներկանյութով ժապա-
վենների կոճեր. թղթե կաշպոներ (դեկորատիվ 
ծաղկամաններ). նկարելու վրձիններ. 
նկարիչների վրձիններ. գրելու վրձիններ. 
գրամեքենաների ստեղներ. սոսինձներ գրա-
սենյակային կամ կենցաղային նպատակների 
համար. սոսնձանյութ (սոսինձ) գրասենյակա յին 
կամ կենցաղային նպատակների համար. ձկան 
սոսինձ գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. օսլայի շրեշ (սոսնձող 
նյութ) գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. տպարանային կլիշե-
ներ. գրքեր. անդորրագրերի գրքույկներ 
(գրասենյակային ապրանքներ). կոմիքսների 
գրքույկներ. գրասենյակային կոճգամներ. 
սիգարների օղակներ. ծրարներ (գրասենյա-
կային ապրանքներ). կնիքների, դրոշմակների 
տուփեր. թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր. 
ներկատուփեր (դպրոցական պիտույք  ներ). 
հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). տպված կտրոններ. կորա-
քանոններ (գրասենյակային ապրանքներ). 
գծագրական կորաքանոններ. թղթե ժապա-
վեններ. գրամեքենաների ժապավեններ. 
կպչուն ժապավեններ գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. կպչուն 
ժապավեններ (գրասենյակային պիտույքներ). 
սխալն ուղղելու ժապավեններ (գրասենյակային 
ապրանքներ). ներկանյութով ժապավեններ. 
ներկանյութով ժապավեններ տպիչների 
համար. կպչուն երիզներ գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. ինքնա-
սոսնձվող ժապավեններ գրասենյա կային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. 
գծագրական քանոններ. քառանկյուն 
գծագրական քանոններ. թռուցիկներ 
(գովազդային թերթիկներ). թղթե կամ պլաս-
տիկից ներծծող թերթիկներ սննդամթերքը 
փաթեթավորելու համար. խոնավությունը 
կարգավորող թղթե կամ պլաստիկից 

թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավորելու 
համար. վիսկոզից թերթեր փաթեթավորման 
համար. վերականգնված թաղանթանյութից 
փափուկ թերթեր փաթեթավորման համար. 
պղպջակավոր պլաստմասսայե թերթեր 
փաթեթավորման կամ կշռաբաշխման համար. 
պողպատե տառամարմիններ. տպարանային 
տառամարմիններ (թվային և տառային). 
վիմատիպ նկարներ. ներկերի արկղեր. 
ճարտարապետական մանրակերտներ. փոս-
տային նամականիշներ. պլաստիկական 
զանգված ծեփելու համար. գծանկարչական 
տպագիր նյութեր. ծեփանյութեր. ուսուցողական 
նյութեր (բացառությամբ սարքերի). 
գրասենյակային նյութեր կնքելու համար. 
սոսնձող նյութեր (սոսինձ) գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. թղթե կամ 
ստվարաթղթե խծուծման նյութեր. կազմա-
րարական նյութեր. փաթեթավորման օսլայած 
նյութեր. թղթե կամ ստվարաթղթե 
փաթեթավորման (միջադրման, խծուծման) 
նյութեր. զտող նյութեր (թղթից). հասցեատպիչ 
մեքենաներ. մատիտներ սրելու էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական մեքենաներ. կազ-
մարարական մեքենաներ և հարմարանք ներ 
(գրասենյակային սարքավորանք). գրա-
մեքենաներ (էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական). 
ծալամեքենաներ (գրասենյակային). գրա-
սենյակային մակնշման մեքենաներ. կավիճ 
վիմագրության համար. գրելու կավիճ. կավիճ 
դերձակների համար. կավիճ չափանշման 
համար. ցողվող կավիճ. թղթե կամ 
պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի համար. 
թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակներ 
(ծրարներ, կապոցներ) փաթեթավորելու 
համար. նկարակալներ. հենաձողիկներ 
նկարիչների համար. տպագրական դյուրակիր 
շարվածքներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
մանկական թղթե կրծկալներ. ինքնասոսնձվող 
պիտակներ (գրասենյակային). մատնակալներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). պիտոյա տուփեր 
գրենական պիտույքների համար (գրա-
սենյակային պիտույքներ). թելեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. թուղթ 
կտրելու դանակներ (գրասենյակային). 
համարա դրոշմիչներ. թղթե կամ ստվարաթղթե 
փաթաթվածքներ շշերի համար. սոսնձա-
թղթիկներ կնքելու համար. անձնագրերի 
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կազմեր. կազմեր (գրասենյակային պիտույքներ). 
ձգուն (էլաստիկ) պլաստիկ թաղանթներ 
դարսակման համար. ասեղնագործության 
նմուշներ (սխեմաներ). ձեռագրերի նմուշներ. 
յուղանկարատիպեր. երաժշտական բացիկներ. 
շնորհավորական բացիկներ. փոստային 
բացիկներ. օֆորտներ. թղթե տոպրակներ. 
տոպրակներ միկրոալիքային վառարանում 
սնունդ պատրաստելու համար. ներկապնակներ 
նկարիչների համար. ձողիկներ տուշով գրելու 
համար. պանտոգրաֆներ (գծագրական 
գործիքներ). թղթապանակներ փաստաթղթերի 
համար. պապիեմաշե. պաստելներ 
(գունամատիտներ). ծեփելու մածուկներ. 
գրչատուփեր.  կազմեր գրքերի համար. 
գրչամաքրիչներ. ծակատիչներ (գրասենյա-
կային). գրչածայրեր (գրասենյակային 
պարագաներ). ոսկե գրչածայրեր. գրչածայրեր. 
պողպատե գրչածայրեր. գծագրական 
գրչածայրեր. երգարաններ. զմուռսի կնիքներ. 
կնիքներ (գրասենյակային պարագաներ). 
գծագրոցներ սեղմիչներով. հասցեներով 
թիթեղիկներ հասցեատպիչ մեքենաների 
համար. թղթե թաշկինակներ. պլաստմասսայե 
թաղանթներ փաթեթավորման համար. 
տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի համար. 
սկուտեղներ նամակագրության համար. 
սկուտեղներ դրամի տեսակավորման և 
հաշվարկի համար. գրաֆինների թղթե 
տակդիրներ. հենակալներ գրքերի համար. 
տակդիրներ կնիքների, դրոշմակնիքների, 
դրոշմակների համար. տակդիրներ գարեջրի 
գավաթների համար. դրոցներ գրիչների և 
մատիտների համար. հենակալներ լուսա-
նկարների համար. մաքրելու բարձիկներ. 
թանաքի բարձիկներ. բարձիկներ դրոշմա-
կնիքների համար. կպչուն շերտեր կազմերը 
ամրացնելու համար (կազմարարական գործ). 
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. գործված 
պաստառ փաստաթղթերը վերարտադրող 
մեքենաներում ներկով պատելու համար. 
գործված պաստառ բազմացման 
ապարատներում ներկով պատելու համար. 
գործված պաստառ կազմարարական 
աշխատանքների համար. կպչուն պաստառ 
գրասենյակային նպատակների համար. ոչ 
մանածագործական օֆսեթային պաստառ. 
դիմանկարներ. ճնշածծաններ. գրասարքեր. 

թանաքամաններ. գրասենյակային պարա-
գաներ, բացառությամբ կահույքի. գրենական 
պիտույքներ. գրելու պիտույքներ. գծագրական 
պիտույքներ. դպրոցական պիտույքներ 
(գրասենյակային). կպչուն ժապավենի բաշխիչ 
հարմարանքներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
պիտակները ձեռքով սոսնձելու հարմարանքներ. 
տպագիր արտադրանք. արվեստի վիմագրական 
ստեղծագործություններ. ծանուցատետրեր. 
տպագիր կարգացուցակներ. ռեգիստրներ 
(գրքեր). ռեգլետներ (տպագրական). 
գրանցամատյաններ. ռետիններ ջնջելու համար. 
գրասենյակային ռետիններ. ռեյսշինաներ 
(գծագրական T–աձև քանոններ). գրաֆիկական 
վերարտադրություններ. գծանշիչ գրիչներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). փետրավոր 
գրիչներ. թղթե անձեռոցիկներ գրիմը 
հեռացնելու համար. թղթե կոսմետիկ 
անձեռոցիկներ. սեղանի կլոր թղթե անձե-
ռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ սեղանի 
սպասքի տակ դնելու համար. սեղանի թղթե 
անձեռոցիկներ. սեղանի թղթե սփռոցներ. 
գրասենյակային ճարմանդներ. արագակարներ, 
թղթապանակներ (գրասենյակային). գրա-
սենյակային քերակներ (տեքստում ուղղումներ 
անելու պիտույքներ). թղթերն ամրացնելու 
հարմարանքներ (ամրակներ). գրասենյակային 
ամրակներ. ջնջելու միջոցներ. կենսաբանական 
կտրվածքներ մանրադիտակով ուսումնա սիրելու 
համար (ուսուցողական նյութեր). հյուսվածքա-
բանական կտրվածքներ (դիտողական 
պիտույքներ). ստեատիտ (դերձակի կավիճ). 
ջնջոցներ գրատախտակի համար. 
տպագրական շարվածքի սեղաններ. զմուռս. 
հաշվողական աղյուսակներ. ցուցա-
տախտակներ թղթից կամ ստվարաթղթից 
հայտարարությունների համար. տետրեր. 
գործվածք կազմարարական աշխատանքների 
համար. թղթագրենական ապրանքներ. մատիտ 
սրելու հարմարանքներ (էլեկտրական կամ ոչ 
էլեկտրական). տրանսպարանտներ (գրա-
սենյակային ապրանքներ). տրաֆարետներ 
նկարելու համար. ստվարաթղթե դիտա-
փողակներ. տուշ. խոնավարարներ մակերևույթ-
ների համար (գրասենյակային պիտույքներ). 
խոնավարարներ (գրասենյակային պիտույք-
ներ). գծագրական անկյունաքանոններ. 
ցուցափայտեր, ոչ էլեկտրոնային. շշերի 
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փաթեթվածք թղթից կամ ստվարաթղթից. 
գրասենյակային հարմարանքներ ծրար ները 
կնքելու համար. գրասենյակային հարմա-
րանքներ կնքելու համար. հարմարանքներ 
գլխազարդեր պատրաստելու համար. 
հարմարանքներ լուսանկարներ սոսնձելու 
համար. հարմարանքներ ճարմանդներով 
ամրացնելու համար (գրասենյակային 
պիտույքներ). դասագրքեր (ձեռնարկ). արձա-
նիկներ պապիեմաշեից. թղթե զտիչներ սուրճի 
համար. թղթե դրոշներ. նրբաթիթեղ. կավե 
կաղապարներ մոդելավորման համար (նյութեր 
նկարիչների համար). լուսափորագրա նկարներ. 
լուսանկարներ (տպագրված). տրաֆարետների 
պատյաններ. կտավներ նկարների համար. 
գունավիմագրիչներ. գծագրական կարկիններ. 
տպարանային թվային տառամարմիններ. 
ջրաներկ բացելու բաժակապնակներ. թանաք. 
թանաք ուղղումներ կատարելու համար 
(հելիոգրաֆիա). թանաքամաններ. գծագրեր 
(կապտաթուղթ). համրիչներ. շաբլոններ. 
սրբելու ջնջելու շաբլոններ. գնդիկավոր 
գրիչների գնդիկներ. գրասենյակային 
պահարանիկներ (գրասենյակային սար-
քավորում). տպատառեր. հասցեներով 
դրոշմակնիքներ. դրոշմակներ (կնիքներ). 
խորհրդանշաններ (թղթե կնիքներ). 
էստամպներ (փորագրանկարներ). պիտակներ, 
բացա ռությամբ մանածագործականների.

դաս 18. ալպենշտոկներ. մանկական 
լանջագոտիներ, լանջակապեր երեխաներ 
կրելու համար. ուղեբեռների հաշվեպիտակներ. 
դրամապանակներ. կրեդիտ քարտերի 
պատյաններ (դրամապանակներ). ձիերի 
մեջքը պահպանող, թամբի տակ գցվող 
գորգեր. այցեքարտերի պատյաններ. 
սանձեր. հեծելասարքերի լրակազմեր.  
ռետինե դետալներ ասպանդակների համար. 
թավշակաշի, բացառությամբ մաքրելու 
համար օգտագործվողների. հովանոցներ. 
արևի հովանոցներ. կաշեգործական - 
թամբագործական իրեր. անձրևի կամ արևի 
հովանոցների հիմնակմախքներ. կանացի 
պայուսակների հիմնակմախքներ. այցե-
քարտերի թղթապանակներ. կաշվե կամ 
կաշեստվարաթղթե տուփեր. կաշվե փականներ 
(կափույրներ). մտրակներ. արհեստական 
կաշի. չմշակված կամ մասնակի մշակված 

կաշի. կաշեստվարաթուղթ. զսպանների կաշվե 
պատյաններ. օղակներ հովանոցների համար. 
բոլորագլխարկների կաշվե տուփեր. կաշվից 
կամ կաշեստվարաթղթից արկղեր. ֆիբրից 
տուփեր, արկղեր և սնդուկներ. քսակներ. 
մետաղյա օղակներից պատրաստված քսակ-
ներ. թամբերի ամրակապեր. ուղղանկյուն 
մեջքակաշիներ (կաշվե կիսաֆաբրիկատներ). 
թամբերի հիմնակմախքներ. կաշվե պարկեր 
(ծրարներ, պայուսակներ) փաթեթավորման 
համար. մոլեսկին (գործվածք՝ կաշվի նմանակ). 
ճամփորդական կաշվե հավաքակազմեր 
(կաշեգալանտերեա). ձիերի ծնկակալներ. 
դնչկալներ. ձիերի երասանակներ. դատարկ 
պիտույքատուփեր հարդարանքի իրերի համար. 
կաշվե թելեր. կահույքի կաշվե պաստառներ. 
հագուստ կենդանիների համար. կահույքի 
կաշվե հարդարանք. վզնոցներ կենդանիների 
համար. թղթապանակներ երաժշտական 
նոտաների համար. անգազանցիկ թաղանթներ 
կենդանիների աղիքներից.  բազմաճյուղ 
մտրակներ. շնակապեր. ձիաթամբերի տակ 
դրվող փափուկ տակդիրներ. պայտեր. կաշվե 
թամբակալներ. ձիու ծածկոցներ. պորտպլեդներ. 
կաշվե սրակալներ, սուսերի ուսակապեր. 
թղթապայուսակներ (կաշեգալանտերեա). 
ձգափոկեր (լծասարք). մորթեղեն. ռանդոսերու 
(ճապոնական դպրոցական կռնապայուսակ). 
կռնապայուսակներ. կաշեփոկիկներ. փոկեր 
ռազմական հանդերձանքի համար. փոկեր 
լծասարքի համար. փոկեր չմուշկների համար. 
կաշեփոկեր թամբագործական իրերի համար 
(փոկային շինվածքներ). կաշվե դնչափոկեր. 
ասպանդակի փոկեր. բռնակներ հովանոց-
ների համար. բռնակներ գավազանների 
համար. բռնակներ ճամպրուկների համար. 
թիկնապայուսակներ. ուղեպայուսակներ. 
ձիա թամբեր. տնտեսական մթերացանցեր. 
անձրևի կամ արևի հովանոցների ճաղեր. 
ասպանդակներ. պայուսակներ. պայու-
սակներ ալպինիստների համար. 
պայուսակներ երեխաներ կրելու համար. 
դատարկ պայուսակներ փականագործական 
գործիքների համար. ճամփորդական 
պայուսակներ. կանացի պայուսակներ. 
կենգուրու պայուսակներ երեխաներ կրելու 
համար. ծովափի պայուսակներ. սպորտային 
պայուսակներ. տուրիստական պայուսակներ. 
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տնտեսական պայուսակներ. անվավոր 
տնտեսական պայուսակներ. դպրոցական 
պայուսակներ. ճամփորդական սնդուկներ. 
կերի տոպրակներ. ձիասարքի լկամներ. 
ձեռնափայտեր (գավազաններ). հովանոցների 
կոթեր. նստոցների վերածվող ծալովի 
ձեռնափայտեր. սանձեր (լծասարք). երասաններ 
(լծասարք). լծասարքեր կենդանիների համար. 
բանալիների պատյաններ. անուրներ ձիերի 
համար. ճամպրուկներ (ուղեբեռ). տափակ 
ճամպրուկներ. տափակ ճամպրուկներ 
փաստաթղթերի համար. թամքատակեր ձիերի 
համար. պատյաններ անձրևի հովանոցների 
համար. շևրո (փափուկ այծակաշի). մշակված 
կաշիներ. կենդանիների կաշիներ. խոշոր 
եղջերավոր անասունների կաշիներ. կաշվե 
քուղեր. ձիերի աչքակալներ (լծասարք). 
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).

դաս 25. գլխաշոր, որը ծածկում է 
պարանոցը և ուսերը. բանդանաներ (պարանոցի 
թաշկինակներ). ներքնազգեստ. քրտինք 
ներծծող ներքնազգեստ. բերետներ. բլուզներ. 
բոաներ (մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). բոդի 
(կանացի ներքնազգեստ). բռնցքամարտիկների 
վարտիքներ. մինչև կոճերը հասնող կոշիկներ. 
դահուկների կիսակոշիկներ. սպորտային 
կիսակոշիկներ. բրիջիներ. տաբատներ. 
բուտսեր (ֆուտբոլային). կրծկալներ. կաճյակներ 
(թաղիքե ոտնաման). հագուստի օձիքներ. 
հանովի օձիքներ. ներդիրներ շապիկների 
համար. քողեր (հագուստ). գաբարդիններ 
(հագուստ). կրկնակոշիկներ. փողկապներ. 
ժապավենակապ փողկապներ լայն եզրերով. 
սռնապաններ (գամաշներ՝ տաք գուլպաներ 
կոճերից մինչև ծնկները). զանգապաններ. 
կոշիկների ճտքեր. առանց քուղերի 
սեղմիրաններ (գրացիաներ). հագուստ ջերսիից. 
բաճկոնակներ. սպորտային տրիկոտաժեղեն. 
տրիկոտաժեղեն. կրունկներ. գլխանոցներ 
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ 
(հենք). գրպաններ հագուստի համար. 
կաշնեներ. հովարով գլխարկներ. հովարներ 
գլխարկների համար. զուգագուլպաներ. 
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա). 
կոմբինեզոններ ջրային դահուկների համար. 
կոմբինեզոններ (հագուստ). իրանակալներ 
(կանացի ներքնազգեստ). սեղմիրաններ 
(ներքնազգեստ). կոստյումներ. լողազգեստներ. 

դիմակահանդեսի կոստյումներ. լողափի 
զգեստներ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ). 
բաճկոններ (հագուստ). ձկնորսական 
բաճկոններ. լեգինսներ (շալվար). շքազգեստներ 
(սպասավորների). լիֆեր. սպորտային 
մայկաներ. բազկապատներ. կրծքակալներ. 
թիկնոցներ. մանտո. դիմակներ քնելու համար. 
մորթիներ (հագուստ). թաթմաններ. խույրեր 
(եկեղեցական գլխարկ). ոչ էլեկտրական 
մուֆտաներ ոտքերի համար. մուֆտաներ 
(հագուստ). կոշիկների կրնկատակեր. 
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ թղթից 
պատրաստվածների. մորթե թիկնոցներ. 
ականջակալներ (հագուստ). կարճագուլպաներ. 
քրտինք ներծծող կարճագուլպաներ. կոշիկ. 
լողափի կոշիկ. սպորտային կոշիկներ. հագուստ. 
թղթե հագուստ. վերնազգեստ. պատրաստի 
հագուստ. հագուստ ավտոմոբիլիստների 
համար. հագուստ հեծանվորդների համար. 
հագուստ մարմնամարզիկների համար. 
հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե 
հագուստ. անջրանցիկ հագուստ. համազգեստ. 
մետաղե եզրակ կոշիկների համար. օրարի 
(եկեղեցական հագուստ). վերարկուներ. 
կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). գլխանոցով 
բաճկոն. կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ). 
դահուկորդների ձեռնոցներ. ձեռնոցներ 
(հագուստ). պիժամաներ. լողավարտիքներ. 
պլաստրոններ. վզպատներ. կրծքի գրպանի 
թաշկինակներ. զգեստներ. գլխակապեր 
(հագուստ). կախակապեր. կապեր 
կարճագուլպաների համար. կապեր երկար 
գուլպաների համար. պատրաստի աստառներ 
(հագուստի տարրեր). քրտնակալներ. ներ-
բաններ. տաբատակալներ. կիսակոշիկներ. 
քուղերով կիսակոշիկներ. պոնչոներ. գոտիներ 
(ներքնազգեստ). գոտի-քսակներ (հագուստ). 
գոտիներ (հագուստ). նորածնի օժիտ (հագուստ). 
կոշիկի սահելը խոչընդոտող հարմարանքներ. 
գուլպաների կրկնակրունկներ. ռանտեր 
կոշիկների համար. շուրջառներ (եկեղեցական 
զգեստ). շապիկներ (բլուզներ). սաբոներ 
(կոշիկ). սանդալներ. բաղնիքի սանդալներ. 
երկարաճիտ կոշիկներ. սարաֆաններ. 
սարիներ. սարոնգներ. սվիտերներ, 
պուլովերներ. կոշկերեսներ. միջատակեր. 
ժամաշապիկներ. բաղնիքի հողաթափներ. 
պատմուճաններ (պարեգոտներ). տրիկոտաժե 
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հագուստ. կիսավարտիքներ. կոշիկներ. 
մարմնամարզական կոշիկներ. տնային 
կոշիկներ. թասակներ (գլխարկ). չալմաներ. 
գլխարկներ. գոգնոցներ (հագուստ). կարճաթև 
(T-աձև) մայկաներ. խալաթներ. բաղնիքի 
խալաթներ. ցիլինդրներ. կոշկաքթեր 
(կոշիկների մասեր). գուլպաներ (երկար). 
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. շալեր. 
թղթե գդակներ (հագուստ). գդակներ. 
ջրցողի գլխարկներ. լողագլխարկներ. 
շարֆեր. սեպեր բուտսերի համար. 
բոլորագլխարկներ. մանկական վարտիքներ 
(ներքնազգեստ). փողքաժապավեններ. մուշ-
տակներ. էսպադրիլներ. շրջազգեստներ. 
տակի շրջազգեստներ. կիսատաբատաձև 
շրջազգեստներ.

դաս 35. հեռահաղորդակցական ծառայու-
թյունների բաժանորդագրում երրորդ 
անձանց համար. ներմուծման-արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ. 
առև տրային տեղեկատվության գործա-
կալությունների ծառայություններ. գովազ-
դային գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման 
համար. առևտրային աուդիտ. աշխատանքի 
վարձելու գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. հաշվապահական 
գրքերի վարում. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. 
հաշիվների ապրանքագրերի տրա մադրում. 
ապրանքների ցուցադրում. հաղորդա-
գրությունների գրառում (գրասենյակային 
աշխատանքներ). հասարակական կարծիքի 
հետազոտում. շուկայի ուսումնասիրություն. 
գործնական տեղեկատվություն. առև-
տրային տեղեկատվություն և խորհուրդներ 
սպառողներին (խորհուրդներ հաճախորդ-
ներին ապրանքների վերաբերյալ). հետազո-
տություններ գործարարության ասպարեզում. 
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրադրու-
թյան) հետազոտություններ. շուկայագիտա-
կան (մար քեթինգային) հետազոտություններ. 
աշխա տակիցների հաստիքների համալրում. 
խորհրդա տվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության կազ-

մա կերպման հարցերով. խորհրդատվու թյուն 
գործարարության կառավարման հար ցե-
րով. խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնա  կազմը կառավարելու հարցերով. 
մասնա  գիտական խորհրդատվություն գործա-
րա րության ասպարեզում. գովազդի մանրա-
կերտում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
ստեղ ծագործների և կատարողների գործերի 
կառավարում. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. կենսագրական տվյալների գրում 
այլ անձանց համար. գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում. մամուլի տեսություն. 
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 
տվյալների նորացում և պահում. գովազդային 
նյութերի նորացում. տեքստի մշակում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում գովազդային նպատակներով. 
առևտրական ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. ցուցափեղկերի ձևավորում. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. առևտրա-
յին գործունեության գնահատում. վճար-
ման փաստաթղթերի նախապատրաստում. 
տեղեկա տվության որոնում համակարգչային 
ֆայ լերում երրորդ անձանց համար. երաշ-
խավորների որոնում. օգնություն գործա-
րարության կառավարման հարցերում. 
օգնու թյուն առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հար ցերում. 
առևտրային միջնորդություն (ծառայու թյուն). 
գործարար տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. գործարար և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում. առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում ապրանքներ և 
ծառայություններ գնողներին և վաճառողներին. 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով 
վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում. մանրա-
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
տնտեսական կանխատեսում. աճուրդային 
վաճառք. դեղագործական միջոցների, 
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաս-
տուկների և բժշկական նշանակության 
նյութերի մեծածախ կամ մանրածախ վաճառք. 
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վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ֆիլմերի արտադրություն. 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. գովազդային նյութերի վարձույթ. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. վաճառասեղան-
ների վարձույթ. լուսապատճենահանող 
սարքա վորման վարձույթ. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. ռադիոգովազդ. 
աֆիշա ների, պոստերների փակցնում. 
նմուշների տարածում. գովազդային նյութերի 
տարածում. գովազդային նյութերի առաքում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. գովազդ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. գովազդ փոստով. հեռուստա-
գովազդ. փաստաթղթերի վերարտադրում. 
տեղեկատվության հավաքում տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներում. 
վիճա կագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. տվյալներ գործարարական 
գործառնությունների մասին. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում 
և եզրափակում երրորդ անձանց համար. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հաշվետվությունների կազմում հաշիվ-
ների վերաբերյալ. հեռուստամարքեթինգի 
ծառայու թյուններ. հոգեբանական տեստա-
վորում աշխատողներ ընտրելիս. հյուրա-
նոցային գործունեության կառավարում. 
արտահաստիքային աշխատողների գործու-
նեության կառավարում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում. 
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի 
կառավարում. գնման պատվերների 
մշակման գործընթացների կառավարում. 
ծառայություններ հասարակական հարա-

բերությունների բնագավառում. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. մեքենագրման 
ծառայություններ. հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). վեբ-կայքերի երթևեկի 
օպտիմալացում. ձեռնարկությունները տեղա-
փոխելու հետ կապված ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. վաճառքի օժանդակման 
համար որոնման համակարգի օպտիմալացում. 
հանդիպումները ծրագրելու ծառայություններ 
(գրասենյակային գործառույթներ). գների 
համեմատման ծառայություններ. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով». 
քարտուղարական ծառայություններ. մատա-
կարարման ծառայություններ երրորդ անձանց 
համար (ապրանքների գնում և ձեռնարկա-
տերերին ապրանքներով ապա հովում). 
սղագրական ծառայություններ. ենթա կա-
պա լառուի ծառայություններ (առևտրային 
(կոմերցիոն) օգնություն). հեռախոսազան-
գերին պատասխանելու ծառայություններ 
բացակայող բաժանորդների համար. 
լուսապատճենահանման ծառայություններ. 
գործա րարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ, բոլորը վերաբերող 
հայտում նշված 03-րդ, 09-րդ, 14-րդ, 16-րդ, 
18-րդ և 25-րդ դասերի ապրանքներին:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20180617  (111) 30135
(220) 18.04.2018 (151) 13.01.2020
   (181) 18.04.2028
(730) «Մէլոն Ֆէշն Գրուպ» բաժնետիրական 
ընկերություն, RU 
(442) 16.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. հղկանյութեր. կենցաղային հակա-

դիրտեր. կենցաղային հակաստատիկներ. օդի 
բուրավետիչներ. բուրավետիչներ (եթերային 
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յուղեր). բալզամներ, բացառությամբ բժշկա-
կան նպատակներով օգտագործվողների. փայլ 
շրթունքների համար. բամբակ կոսմետիկական 
նպատակների համար. հոտավետ (բուրավետ) 
նյութեր սպիտակեղենի բուրավետացման 
համար. կպչուն նյութեր կոսմետիկական 
միջոցների համար. բուրավետ ջուր. 
հարդարանքի ջուր. մոմեր կաշվի համար. 
կոշիկի մոմեր. ողորկելու մոմեր. դերձակի 
մոմ. ժելեր մերսման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
ժել ատամների սպիտակեցման համար. 
հոտազերծիչներ մարդու կամ կենդանիների 
համար. դեպիլյատորներ. օծանելիք. հեղուկներ 
ապակիների, այդ թվում՝ հողմապակիների, 
մաքրման համար. յուղեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. պարֆյումերիային 
արտադրանք. դեկորատիվ փոխատիպ նկար-
ներ կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական մատիտներ. սոսինձներ 
արհեստական թարթիչների ամրացման 
համար. կոսմետիկական ներկանյութեր. օսլա 
(ապրետուր). կոշիկի քսուքներ. կոսմետիկական 
կրեմներ. լաքեր մազերի համար. լաքեր 
եղունգների համար. լոսյոններ մազերի համար. 
լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար. սափրվելու լոսյոններ. կոսմետիկական 
դիմակներ. յուղեր պարֆյումերիայի և բուրավետ 
միջոցների համար. յուղեր, որոնք ծառայում 
են որպես մաքրող միջոցներ. կոսմետիկական 
յուղեր. հարդարանքի յուղեր. եթերային յուղեր. 
հարդարանքի կաթ. օճառներ. կոսմետիկա-
կան հավաքածուներ. կպչուն պիտակներ 
եղունգների համար. արհեստական եղունգներ. 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). բամբակյա 
փայտիկներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. ատամի մածուկներ. պեմզա (չեչաքար). 
տուփեր շրթներկի համար. շերտիկներ 
շնչառությունը թարմացնելու համար. շրթներկ. 
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
լոգանքի համար. պատրաստուկներ լոգանքի 
համար, ոչ բուժական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ հիգիենիկ նպատակների 
համար, որոնք վերաբերում են օծանելիքի 
և կոսմետիկայի խմբին, արդուզարդի 
պարագաներ. պատրաստուկներ մազերը 
գանգրացնելու համար. պատրաստուկներ 

ինտիմ հիգիենայի համար, հոտազերծիչներ. 
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման 
համար, բացառությամբ բժշկական նպա-
տակներով օգտագործվողների. կոսմե-
տիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. պատրաստուկներ սպիտա կեղենին 
փայլ հաղորդելու համար. պատրաս-
տուկներ լվանալիս սպիտակեղենը փափ-
կացնելու համար. պատրաստուկներ 
լվացքի համար. պատրաս տուկներ լաքը 
հեռացնելու համար. պատրաստուկներ 
դիմա հարդարանքը հեռացնելու համար. 
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար. պատրաստուկներ մաքրելու համար. 
սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
կենցաղային քիմիական պատրաստուկներ 
սպիտակեղենի լվացման ժամանակ գույները 
վերականգնելու համար. դիմափոշի. բծերը 
հանելու միջոցներ. արհեստական թարթիչներ. 
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռոցիկներ. հոտավետ խառնուրդներ 
ծաղիկներից և խոտերից. աղեր վաննաների 
համար, բացառությամբ բժշկական նպա-
տակների համար օգտագործվողների. պահ-
պանող բաղադրություններ կաշվի համար 
(փայլեցնող). կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի 
համար. կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի 
համար. միջոցներ մազերը ներկելու համար. 
չեզոքացնող միջոցներ մշտագանգրացման 
համար. կոսմետիկական միջոցներ թարթիչների 
համար. կոսմետիկական միջոցներ մաշկը 
խնամելու համար. կոսմետիկական միջոցներ. 
կոսմետիկական միջոցներ թարթիչները և 
հոնքերը ներկելու համար. լվացող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
ճարպազերծող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական նպատակների համար 
օգտագործվողների. շամպուններ. եթերային 
էսենցիաներ (բնահյութեր).

դաս 9. 3D ակնոցներ. ապրանքների 
էլեկտրոնային բեռնապիտակներ. դեկորատիվ 
մագնիսներ. ակնոցներ (օպտիկա). արևա-
պաշտպան ակնոցներ. սպորտային ակնոց-
ներ. ակնոցների ապակիներ. հակաշլացման 
լուսապաշտպան ապակիներ. պայուսակներ 
դյուրակիր համակարգիչների համար. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

20

ՄԱՍ 1

20

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 01/2 

16 .0 1 . 2020

պատյաններ հպաոսպնյակների համար. 
ակնոցների պատյաններ. պատյաններ 
քթակնոցների (պենսնեի) համար. լուսա-
նկարչական ապարատների և լուսանկարչական 
պարագաների հատուկ պատյաններ. 
ծածկոցներ դյուրակիր համակարգիչների 
համար. նրբաքուղեր բջջային հեռախոսների 
համար. նրբաքուղեր քթակնոցների (պենսնեի) 
համար.

դաս 14. ագատներ. ալմաստներ. 
համայիլներ (թանկարժեք իրեր). խարիսխներ 
(ժամացույցների արտադրություն). թմբուկներ 
(ժամացույցների արտադրություն). ժամա-
ցույցների ապարանջաններ. ապարանջաններ 
(թանկարժեք իրեր). հուռութներ բանալիների 
համար. կախազարդեր ոսկերչական իրերի 
համար. կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). 
զարթուցիչներ. դեկորատիվ գնդասեղներ. 
փողկապների գնդասեղներ. գնդասեղներ 
(թանկարժեք իրեր). ուլունքներ թանկարժեք և 
ոչ թանկարժեք իրեր պատրաստելու համար. 
ուլունքներ մամլած սաթից. կիսանդրիներ 
ազնիվ մետաղներից. գլանիկներ թանկարժեք 
իրերի համար. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված սև սաթ. նախապատրասվածք 
(գրունտովկա) թանկարժեք իրերի համար. 
մարգարիտ (թանկարժեք իրեր). պղնձե 
ժետոններ (մետաղանիշներ). փողկապների 
սեղմիչներ. թևքաճարմանդներ. օղլակներ 
թանկարժեք իրերի համար. կրծքանշաններ 
ազնիվ մետաղներից. չմշակված կամ 
դրոշմահատված ոսկի. կլուազոնե տեխ-
նո լոգիայով պատրաստված իրեր. 
գեղարվեստական իրեր ազնիվ մետաղներից. 
ոսկերչական իրեր. թանկարժեք իրեր 
փղոսկրից. թանկարժեք իրեր սաթից. 
իրիդիում. կաբոշոններ ոսկերչական իրերի 
համար. թանկարժեք քարեր. կիսաթանկարժեք 
քարեր. արծաթյա մետաղաթել. վզնոցներ 
(թանկարժեք իրեր). մատանիներ (թանկարժեք 
իրեր), անջատովի օղակներ թանկարժեք 
մետաղներից բանալիների համար. տուփեր 
ազնիվ մետաղներից. նվերների տուփեր 
թանկարժեք իրերի համար. գրպանի 
կամ ձեռքի ժամացույցների իրաններ. 
ժամացույցների իրաններ. ճոճանակներ 
(ժամագործություն). մեդալներ. մեդալիոններ 
(թանկարժեք իրեր). չմշակված կամ մասնակի 

մշակված ազնիվ մետաղներ. ժամացույցների 
ընթացային մեխանիզմներ. ժամացույցների 
մեխանիզմներ. մետաղադրամներ. ոսկյա թելեր 
(թանկարժեք իրեր). թելեր ազնիվ մետաղներից 
(թանկարժեք իրեր). արծաթյա թելեր 
(թանկարժեք իրեր). ձիթակն (թանկարժեք 
քար). օսմիում. պալադիում. պլատին (մետաղ). 
ժամանակաչափ սարքեր. ձեռքի ժամացույց-
ների զսպանակներ. ռոդիում. ռութենիում. 
շարժականգով վայրկյանաչափներ. անմշակ 
կամ դրվագված արծաթեղեն. ականջօղեր. 
ազնիվ մետաղների ձուլակտորներ. ազնիվ 
մետաղների համահալվածքներ. արձաններ 
ազնիվ մետաղներից. արձանիկներ ազնիվ 
մետաղներից. ձեռքի ժամացույցների 
ապակիներ. ստրաս (արհեստական՝ կեղծ 
ադամանդ). ձեռքի ժամացույցների սլաքներ. 
ժամացույցների սլաքներ (բացառությամբ 
ձեռքի ժամացույցների). կոշիկների 
զարդարանքներ ազնիվ մետաղներից. 
գլխարկների զարդարանքներ ազնիվ 
մետաղներից. զարդարանքներ սև սաթից. 
զարդարանքներ (թանկարժեք իրեր). նվերի 
պատյաններ ժամացույցների համար. 
ձեռքի ժամագիրներ (ժամացույցներ). 
ժամանակաչափներ. ժամանակադիտակներ. 
շղթաներ (թանկարժեք իրեր). թվահարթակներ 
(ժամագործություն). ատոմային ժամացույցներ. 
ժամացույց – ապարանջաններ. ժամացույցներ 
(բացառությամբ ձեռքի). ձեռքի ժամացույցներ. 
արևի ժամացույցներ. էլեկտրական ժամա-
ցույցներ. էտալոնային ժամացույցներ 
(ազդանշանների տվիչ գեներատոր). 
զարդատուփեր. շպինելներ (թանկարժեք 
քարեր).

դաս 16. ինքնահոս գրիչներ. ջրաներկեր. 
ալբոմներ. ալմանախներ. փաստաթղթերի 
մակաշերտման ապարատներ (գրա սեն-
յակային). բազմացնող սարքեր. ատլասներ 
(քարտեզագրքեր). ազդագրեր, պլակատներ. 
բանկատոմսեր. թղթե ժապավեններ. սեղանի 
թղթե սպիտակեղեն. տոմսեր. բլանկներ 
(տպագրված). ծանուցագրեր (գրասենյակային). 
բլոկնոտներ (նոթատետրեր). բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր) նկարչության, գծագրության 
համար. բլոկնոտներ (գրասենյակային 
պիտույքներ). պոկովի թերթերով բլոկնոտներ. 
ապարանջաններ գրենական պիտույքները 
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պահելու համար. բրոշյուրներ. բուկլետներ. 
թուղթ. թերթերով թղթեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). մոմած թղթեր. թուղթ գրանցող 
սարքերի համար. թուղթ ռենտգենյան նկար-
ների համար. թուղթ էլեկտրասրտագրիչների 
համար. թուղթ պահարանների արկղերի համար 
(բուրավետացված կամ ոչ). թուղթ փայտա-
զանգվածից. պատճենահան թուղթ (գրա-
սենյակային). գրասենյակային թուղթ. 
մագաղաթա թուղթ. փոստային թուղթ. բրնձա-
թուղթ. փայլուն թուղթ. սուան-թուղթ (չինական 
նկարչության և գեղագրության համար). 
զուգարանի թուղթ. փաթեթավորման թուղթ. 
զտաթուղթ. բյուվարներ (սեղանի 
թղթապանակներ). տեղեկագրեր. գրա-
մեքենաների գլանիկներ. ներկարարական 
գլանիկներ. շարվածքային դազգահներ. մոմ 
մոդելավորման համար, բացառությամբ 
ատամնաբուժության մեջ օգտագործվողի. 
թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. 
ձևվածքներ կարի համար. լրագրեր. 
գալվանաստերեոտիպեր. հեկտոգրաֆներ. 
ծեփելու համար կավ. մոդելավորելու համար 
պոլիմերային կավ. գլոբուսներ. գծագրա-
գործիքատուփեր. փորագրանկարներ. գրիֆել-
ներ. մատիտների համար գրիֆելներ. բռնիչներ 
փաստաթղթերի համար (գրասենյակային 
պարագաներ). մատիտների բռնիչներ. կավիճի 
բռնիչներ. վճարագրերի գրքույկների բռնիչներ. 
կնիքների, դրոշմակների կալիչներ. էջերը 
պահող բռնիչներ. դիագրամներ (տրամագրեր). 
փորագրման տախտակներ. պնակիտներ գրելու 
համար. գրատախտակներ. շարվածքա-
տախտակներ (պոլիգրաֆիա). գծագրական 
տախտակներ. տախտակներ. ազդագրերի 
թղթե կամ ստվարաթղթե վահանակներ. 
կրկնակիչներ. ծակոտիչներ (գրասենյակային 
պիտույքներ). թղթե տարողություններ սերուցքի 
համար. ամսագրեր (պարբերական). սեղմիչ ներ 
թղթադրամների համար. սեղմիչներ կատա-
լոգային քարտերի համար. սեղմիչներ գրիչների 
համար. էջանիշներ գրքերի համար. 
փորագրական ասեղներ օֆորտների համար. 
չափանշման ասեղներ գծագրության համար. 
պարբերական մամուլ. տպագրական հրա-
տարակություններ. թղթի մանրատիչներ 
գրասենյակային նպատակների համար. 
գրաֆիկական (գծանկարչական) պատկերներ. 

կրեդիտային տպված քարտեր (ոչ էլեկտրա-
կան). մարմարի նմանակմամբ կազմարարա-
կան կափարիչների հարդարման (ներկման) 
գործիքներ. գծագրական գործիքներ. 
օրացույցներ. թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալկա 
(մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա. կալկա 
(մոմաթուղթ). բուսախեժ (սոսինձներ) 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-
տակների համար. վիմագրական քարեր. 
թանաքաքարեր (թանաքապահոց). մատիտներ. 
ավտոմատ մատիտներ. ածխային մատիտներ. 
նկարներ. փոխադրանկարներ. նկար ներ 
շրջանակված կամ չշրջանակված. ստվարա-
թուղթ. ստվարաթուղթ փայտանյութից 
(գրասենյակային պիտույքներ).  ստվարա թղթե 
տուփեր բոլորագլխարկների համար. քարտա-
րաններ (գրասենյակային պիտույքներ). 
քարտեր. կատալոգային քարտեր (գրա-
սենյակային պիտույքներ). աշխարհագրական 
քարտեզներ. քարտեր կամ թղթյա ժապավեններ 
հաշվիչ մեքենաների ծրագրերը գրանցելու 
համար. հավաքաքարտեր, բացառությամբ 
խաղաքարտերի. ծակոտված քարտեր ժակ-
քարդյան մանածագործական հաստոցների 
համար. կատալոգներ. ներկանյութով ժապա-
վենների կոճեր. թղթե կաշպոներ (դեկորատիվ 
ծաղկամաններ). նկարելու վրձիններ. նկա-
րիչների վրձիններ. գրելու վրձիններ. գրամեքե-
նաների ստեղներ. սոսինձներ գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
սոսնձանյութ (սոսինձ) գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. ձկան 
սոսինձ գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. օսլայի շրեշ (սոսնձող 
նյութ) գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. տպարանային կլիշեներ. 
գրքեր. անդորրագրերի գրքույկներ 
(գրասենյակային ապրանքներ). կոմիքսների 
գրքույկներ. գրասենյակային կոճգամներ. 
սիգարների օղակներ. ծրարներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). կնիքների, դրոշմակների 
տուփեր. թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր. 
ներկատուփեր (դպրոցական պիտույքներ). 
հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակային ապրանք-
ներ). տպված կտրոններ. կորաքանոններ 
(գրասենյակային ապրանքներ). գծագրական 
կորաքանոններ. թղթե ժապավեններ. 
գրամեքենաների ժապավեններ. կպչուն 
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ժապավեններ գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. կպչուն 
ժապավեններ (գրասենյակային պիտույքներ). 
սխալն ուղղելու ժապավեններ (գրասենյակային 
ապրանքներ). ներկանյութով ժապավեններ. 
ներկանյութով ժապավեններ տպիչների 
համար. կպչուն երիզներ գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. ինքնա-
սոսնձվող ժապավեններ գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. գծա-
գրական քանոններ. քառանկյուն գծագրական 
քանոններ. թռուցիկներ (գովազ դային թեր-
թիկներ). թղթե կամ պլաս տիկից ներծծող 
թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավորելու 
համար. խոնավությունը կարգավորող թղթե 
կամ պլաստիկից թերթիկներ սննդամթերքը 
փաթեթավորելու համար. վիսկոզից թերթեր 
փաթեթավորման համար. վերականգնված 
թաղանթանյութից փափուկ թերթեր փաթեթա-
վորման համար. պղպջակավոր պլաստ մաս-
սայե թերթեր փաթեթավորման կամ 
կշռաբաշխման համար. պողպատե տառա-
մարմիններ. տպարանային տառամարմիններ 
(թվային և տառային). վիմատիպ նկարներ. 
ներկերի արկղեր. ճարտարապետական 
մանրակերտներ. փոստային նամականիշներ. 
պլաստիկական զանգված ծեփելու համար. 
գծանկարչական տպագիր նյութեր. 
ծեփանյութեր. ուսուցողական նյութեր 
(բացառությամբ սարքերի). գրասենյակային 
նյութեր կնքելու համար. սոսնձող նյութեր 
(սոսինձ) գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. թղթե կամ ստվարաթղթե 
խծուծման նյութեր. կազմարարական նյութեր. 
փաթեթավորման օսլայած նյութեր. թղթե կամ 
ստվարաթղթե փաթեթավորման (միջադրման, 
խծուծման) նյութեր. զտող նյութեր (թղթից). 
հասցեատպիչ մեքենաներ. մատիտներ սրելու 
էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական մեքենաներ. 
կազմարարական մեքենաներ և հարմարանք-
ներ (գրասենյակային սարքավորանք). 
գրամեքենաներ (էլեկտրական կամ ոչ 
էլեկտրական). ծալամեքենաներ (գրա-
սենյակային). գրասենյակային մակնշման 
մեքենաներ. կավիճ վիմագրության համար. 
գրելու կավիճ. կավիճ դերձակների համար. 
կավիճ չափանշման համար. ցողվող կավիճ. 
թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի 

 համար. թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակ-
ներ (ծրարներ, կապոցներ) փաթեթավորելու 
համար. նկարակալներ. հենաձողիկներ 
նկարիչների համար. տպագրական դյուրակիր 
շարվածքներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
մանկական թղթե կրծկալներ. ինքնասոսնձվող 
պիտակներ (գրասենյակային). մատնակալներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). պիտոյա տուփեր 
գրենական պիտույքների համար (գրա-
սենյակային պիտույքներ). թելեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. թուղթ 
կտրելու դանակներ (գրասենյակային). 
համարադրոշմիչներ. թղթե կամ ստվարա թղթե 
փաթաթվածքներ շշերի համար. սոսնձա-
թղթիկներ կնքելու համար. անձնագրերի 
կազմեր. կազմեր (գրասենյակային պիտույք-
ներ). ձգուն (էլաստիկ) պլաստիկ թաղանթներ 
դարսակման համար. ասեղնագործության 
նմուշներ (սխեմաներ). ձեռագրերի նմուշներ. 
յուղանկարատիպեր. երաժշտական բացիկներ. 
շնորհավորական բացիկներ. փոստային 
բացիկներ. օֆորտներ. թղթե տոպրակներ. 
տոպրակներ միկրոալիքային վառարանում 
սնունդ պատրաստելու համար. ներկապնակներ 
նկարիչների համար. ձողիկներ տուշով գրելու 
համար. պանտոգրաֆներ (գծագրական 
գործիքներ). թղթապանակներ փաստա թղթերի 
համար. պապիեմաշե. պաստելներ (գունա-
մատիտներ). ծեփելու մածուկներ. գրչատուփեր.  
կազմեր գրքերի համար. գրչամաքրիչներ. 
ծակատիչներ (գրասենյակային). գրչածայրեր 
(գրասենյակային պարագաներ). ոսկե գրչա-
ծայրեր. գրչածայրեր. պողպատե գրչածայրեր. 
գծագրական գրչածայրեր. երգարաններ. 
զմուռսի կնիքներ. կնիքներ (գրասենյակային 
պարագաներ). գծագրոցներ սեղմիչներով. 
հասցեներով թիթեղիկներ հասցեատպիչ 
մեքենաների համար. թղթե թաշկինակներ. 
պլաստմասսայե թաղանթներ փաթեթավորման 
համար. տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի 
համար. սկուտեղներ նամակագրության համար. 
սկուտեղներ դրամի տեսակավորման և 
հաշվարկի համար. գրաֆինների թղթե 
տակդիրներ. հենակալներ գրքերի համար. 
տակդիրներ կնիքների, դրոշմակնիքների, 
դրոշմակների համար. տակդիրներ գարեջրի 
գավաթների համար. դրոցներ գրիչների և 
մատիտների համար. հենակալներ լուսա-
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նկարների համար. մաքրելու բարձիկներ. 
թանաքի բարձիկներ. բարձիկներ դրոշմա-
կնիքների համար. կպչուն շերտեր կազմերը 
ամրացնելու համար (կազմարարական գործ). 
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. գործված 
պաստառ փաստաթղթերը վերարտադրող 
մեքենաներում ներկով պատելու համար. 
գործված պաստառ բազմացման ապա-
րատներում ներկով պատելու համար. գործված 
պաստառ կազմարարական աշխատանքների 
համար. կպչուն պաստառ գրասենյակային 
նպատակների համար. ոչ մանածագոր ծական 
օֆսեթային պաստառ. դիմանկարներ. ճնշա-
ծծաններ. գրասարքեր. թանաքամաններ. 
գրասենյակային պարագաներ, բացառությամբ 
կահույքի. գրենական պիտույքներ. գրելու 
պիտույքներ. գծագրական պիտույքներ. 
դպրոցական պիտույքներ (գրասենյակային). 
կպչուն ժապավենի բաշխիչ հարմարանքներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). պիտակները 
ձեռքով սոսնձելու հարմարանքներ. տպագիր 
արտադրանք. արվեստի վիմագրական 
ստեղծագործություններ. ծանուցատետրեր. 
տպագիր կարգացուցակներ. ռեգիստրներ 
(գրքեր). ռեգլետներ (տպագրական). 
գրանցամատյաններ. ռետիններ ջնջելու համար. 
գրասենյակային ռետիններ. ռեյսշինաներ 
(գծագրական T–աձև քանոններ). գրաֆիկական 
վերարտադրություններ. գծանշիչ գրիչներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). փետրավոր 
գրիչներ. թղթե անձեռոցիկներ գրիմը 
հեռացնելու համար. թղթե կոսմետիկ 
անձեռոցիկներ. սեղանի կլոր թղթե 
անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ սեղանի 
սպասքի տակ դնելու համար. սեղանի թղթե 
անձեռոցիկներ. սեղանի թղթե սփռոցներ. 
գրասենյակային ճարմանդներ. արագակար-
ներ, թղթապանակներ (գրասենյակային). 
գրասենյակային քերակներ (տեքստում 
ուղղումներ անելու պիտույքներ). թղթերն 
ամրացնելու հարմարանքներ (ամրակներ). 
գրասենյակային ամրակներ. ջնջելու միջոցներ. 
կենսաբանական կտրվածքներ մանրադիտակով 
ուսումնասիրելու համար (ուսուցողական 
նյութեր). հյուսվածքաբանական կտրվածքներ 
(դիտողական պիտույքներ). ստեատիտ 
(դերձակի կավիճ). ջնջոցներ գրատախտակի 
համար. տպագրական շարվածքի սեղաններ. 

զմուռս. հաշվողական աղյուսակներ. 
ցուցատախտակներ թղթից կամ ստվարաթղթից 
հայտարարությունների համար. տետրեր. 
գործվածք կազմարարական աշխատանքների 
համար. թղթագրենական ապրանքներ. մատիտ 
սրելու հարմարանքներ (էլեկտրական կամ ոչ 
էլեկտրական). տրանսպարանտներ (գրա-
սենյակային ապրանքներ). տրաֆարետներ 
նկարելու համար. ստվարաթղթե դիտա-
փողակներ. տուշ. խոնավարարներ մակերևույթ-
ների համար (գրասենյակային պիտույքներ). 
խոնավարարներ (գրասենյակային պիտույք-
ներ). գծագրական անկյունաքանոններ. ցուցա-
փայտեր, ոչ էլեկտրոնային. շշերի փաթեթվածք 
թղթից կամ ստվարաթղթից. գրասենյակային 
հարմարանքներ ծրարները կնքելու համար. 
գրասենյակային հարմարանքներ կնքելու 
համար. հարմարանքներ գլխազարդեր պատ-
րաստելու համար. հարմարանքներ լուսա-
նկարներ սոսնձելու համար. հարմա րանքներ 
ճարմանդներով ամրացնելու համար 
(գրասենյակային պիտույքներ). դասագրքեր 
(ձեռնարկ). արձանիկներ պապիեմաշեից. թղթե 
զտիչներ սուրճի համար. թղթե դրոշներ. 
նրբաթիթեղ. կավե կաղապարներ 
մոդելավորման համար (նյութեր նկարիչների 
համար). լուսափորագրանկարներ. լուսա-
նկարներ (տպագրված). տրաֆարետների 
պատյաններ. կտավներ նկարների համար. 
գունավիմագրիչներ. գծագրական կարկիններ. 
տպարանային թվային տառամարմիններ. 
ջրաներկ բացելու բաժակապնակներ. թանաք. 
թանաք ուղղումներ կատարելու համար 
(հելիոգրաֆիա). թանաքամաններ. գծագրեր 
(կապտաթուղթ). համրիչներ. շաբլոններ. 
սրբելու ջնջելու շաբլոններ. գնդիկավոր 
գրիչների գնդիկներ. գրասենյակային 
պահարանիկներ (գրասենյակային սարքա-
վորում). տպատառեր. հասցեներով դրոշ-
մակնիքներ. դրոշմակներ (կնիքներ). 
խորհրդա նշաններ (թղթե կնիքներ). 
էստամպներ (փորագրանկարներ). պիտակներ, 
բացա ռությամբ մանածագործականների.

դաս 18. ալպենշտոկներ. մանկական 
լանջագոտիներ, լանջակապեր երեխաներ 
կրելու համար. ուղեբեռների հաշվեպիտակներ. 
դրամապանակներ. կրեդիտ քարտերի 
պատյաններ (դրամապանակներ). ձիերի 
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մեջքը պահպանող, թամբի տակ գցվող 
գորգեր. այցեքարտերի պատյաններ. 
սանձեր. հեծելասարքերի լրակազմեր.  
ռետինե դետալներ ասպանդակների համար. 
թավշակաշի, բացառությամբ մաքրելու 
համար օգտագործվողների. հովանոցներ. 
արևի հովանոցներ. կաշեգործական - 
թամբագործական իրեր. անձրևի կամ 
արևի հովանոցների հիմնակմախքներ. 
կանացի պայուսակների հիմնակմախքներ. 
այցեքարտերի թղթապանակներ. կաշվե կամ 
կաշեստվարաթղթե տուփեր. կաշվե փականներ 
(կափույրներ). մտրակներ. արհեստական 
կաշի. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
կաշի. կաշեստվարաթուղթ. զսպանների կաշվե 
պատյաններ. օղակներ հովանոցների համար. 
բոլորագլխարկների կաշվե տուփեր. կաշվից 
կամ կաշեստվարաթղթից արկղեր. ֆիբրից 
տուփեր, արկղեր և սնդուկներ. քսակներ. 
մետաղյա օղակներից պատրաստված քսակ-
ներ. թամբերի ամրակապեր. ուղղանկյուն 
մեջքակաշիներ (կաշվե կիսաֆաբրիկատներ). 
թամբերի հիմնակմախքներ. կաշվե պարկեր 
(ծրարներ, պայուսակներ) փաթեթավորման 
համար. մոլեսկին (գործվածք՝ կաշվի նմանակ). 
ճամփորդական կաշվե հավաքակազմեր 
(կաշեգալանտերեա). ձիերի ծնկակալներ. 
դնչկալներ. ձիերի երասանակներ. դատարկ 
պիտույքատուփեր հարդարանքի իրերի համար. 
կաշվե թելեր. կահույքի կաշվե պաստառներ. 
հագուստ կենդանիների համար. կահույքի 
կաշվե հարդարանք. վզնոցներ կենդանիների 
համար. թղթապանակներ երաժշտական 
նոտաների համար. անգազանցիկ թաղանթներ 
կենդանիների աղիքներից.  բազմաճյուղ 
մտրակներ. շնակապեր. ձիաթամբերի տակ 
դրվող փափուկ տակդիրներ. պայտեր. կաշվե 
թամբակալներ. ձիու ծածկոցներ. պորտպլեդներ. 
կաշվե սրակալներ, սուսերի ուսակապեր. 
թղթապայուսակներ (կաշեգալանտերեա). ձգա-
փոկեր (լծասարք). մորթեղեն. ռանդոսերու 
(ճապոնական դպրոցական կռնապայուսակ). 
կռնապայուսակներ. կաշեփոկիկներ. փոկեր 
ռազմական հանդերձանքի համար. փոկեր 
լծասարքի համար. փոկեր չմուշկների համար. 
կաշեփոկեր թամբագործական իրերի համար 
(փոկային շինվածքներ). կաշվե դնչափոկեր. 
ասպանդակի փոկեր. բռնակներ հովանոց-

ների համար. բռնակներ գավազանների 
համար. բռնակներ ճամպրուկների համար. 
թիկնապայուսակներ. ուղեպայուսակներ. 
ձիա թամբեր. տնտեսական մթերացանցեր. 
անձրևի կամ արևի հովանոցների ճաղեր. 
ասպանդակներ. պայուսակներ. պայու-
սակներ ալպինիստների համար. 
պայուսակներ երեխաներ կրելու համար. 
դատարկ պայուսակներ փականագործական 
գործիքների համար. ճամփորդական 
պայուսակներ. կանացի պայուսակներ. կեն-
գուրու պայուսակներ երեխաներ կրելու 
համար. ծովափի պայուսակներ. սպորտային 
պայուսակներ. տուրիստական պայուսակներ. 
տնտեսական պայուսակներ. անվավոր 
տնտեսական պայուսակներ. դպրոցական 
պայուսակներ. ճամփորդական սնդուկներ. 
կերի տոպրակներ. ձիասարքի լկամներ. 
ձեռնափայտեր (գավազաններ). հովանոցների 
կոթեր. նստոցների վերածվող ծալովի 
ձեռնափայտեր. սանձեր (լծասարք). երասաններ 
(լծասարք). լծասարքեր կենդանիների համար. 
բանալիների պատյաններ. անուրներ ձիերի 
համար. ճամպրուկներ (ուղեբեռ). տափակ 
ճամպրուկներ. տափակ ճամպրուկներ 
փաստաթղթերի համար. թամքատակեր ձիերի 
համար. պատյաններ անձրևի հովանոցների 
համար. շևրո (փափուկ այծակաշի). մշակված 
կաշիներ. կենդանիների կաշիներ. խոշոր 
եղջերավոր անասունների կաշիներ. կաշվե 
քուղեր. ձիերի աչքակալներ (լծասարք). որսա-
պարկեր (որսորդական պարագաներ).

դաս 25. գլխաշոր, որը ծածկում է 
պարանոցը և ուսերը. բանդանաներ (պարա-
նոցի թաշկինակներ). ներքնազգեստ. քրտինք 
ներծծող ներքնազգեստ. բերետներ. բլուզներ. 
բոաներ (մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). բոդի 
(կանացի ներքնազգեստ). բռնցքամարտիկների 
վարտիքներ. մինչև կոճերը հասնող կոշիկներ. 
դահուկների կիսակոշիկներ. սպորտային 
կիսակոշիկներ. բրիջիներ. տաբատներ. 
բուտսեր (ֆուտբոլային). կրծկալներ. կաճյակներ 
(թաղիքե ոտնաման). հագուստի օձիքներ. 
հանովի օձիքներ. ներդիրներ շապիկների 
համար. քողեր (հագուստ). գաբարդիններ 
(հագուստ). կրկնակոշիկներ. փողկապներ. 
ժապավենակապ փողկապներ լայն եզրերով. 
սռնապաններ (գամաշներ՝ տաք գուլպաներ 
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կոճերից մինչև ծնկները). զանգապաններ. 
կոշիկների ճտքեր. առանց քուղերի սեղմ-
իրաններ (գրացիաներ). հագուստ ջերսիից. 
բաճկոնակներ. սպորտային տրիկոտաժեղեն. 
տրիկոտաժեղեն. կրունկներ. գլխանոցներ 
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ 
(հենք). գրպաններ հագուստի համար. 
կաշնեներ. հովարով գլխարկներ. հովարներ 
գլխարկների համար. զուգագուլպաներ. 
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա). 
կոմբինեզոններ ջրային դահուկների համար. 
կոմբինեզոններ (հագուստ). իրանակալներ 
(կանացի ներքնազգեստ). սեղմիրաններ 
(ներքնազգեստ). կոստյումներ. լողազգեստներ. 
դիմակահանդեսի կոստյումներ. լողափի 
զգեստներ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ). 
բաճկոններ (հագուստ). ձկնորսական 
բաճկոններ. լեգինսներ (շալվար). շքազգեստ-
ներ (սպասավորների). լիֆեր. սպորտային 
մայկաներ. բազկապատներ. կրծքակալներ. 
թիկնոցներ. մանտո. դիմակներ քնելու համար. 
մորթիներ (հագուստ). թաթմաններ. խույրեր 
(եկեղեցական գլխարկ). ոչ էլեկտրական 
մուֆտաներ ոտքերի համար. մուֆտաներ 
(հագուստ). կոշիկների կրնկատակեր. 
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ թղթից 
պատրաստվածների. մորթե թիկնոցներ. 
ականջակալներ (հագուստ). կարճագուլպաներ. 
քրտինք ներծծող կարճագուլպաներ. կոշիկ. 
լողափի կոշիկ. սպորտային կոշիկներ. հագուստ. 
թղթե հագուստ. վերնազգեստ. պատրաստի 
հագուստ. հագուստ ավտոմոբիլիստների 
համար. հագուստ հեծանվորդների համար. 
հագուստ մարմնամարզիկների համար. 
հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե 
հագուստ. անջրանցիկ հագուստ. համազգեստ. 
մետաղե եզրակ կոշիկների համար. օրարի 
(եկեղեցական հագուստ). վերարկուներ. 
կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). գլխանոցով 
բաճկոն. կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ). 
դահուկորդների ձեռնոցներ. ձեռնոցներ 
(հագուստ). պիժամաներ. լողավարտիքներ. 
պլաստրոններ. վզպատներ. կրծքի գրպանի 
թաշկինակներ. զգեստներ. գլխակապեր 
(հագուստ). կախակապեր. կապեր կարճա-
գուլպաների համար. կապեր երկար 
գուլպաների համար. պատրաստի աստառներ 
(հագուստի տարրեր). քրտնակալներ. ներ-

բաններ. տաբատակալներ. կիսակոշիկներ. 
քուղերով կիսակոշիկներ. պոնչոներ. գոտիներ 
(ներքնազգեստ). գոտի-քսակներ (հագուստ). 
գոտիներ (հագուստ). նորածնի օժիտ (հագուստ). 
կոշիկի սահելը խոչընդոտող հարմարանքներ. 
գուլպաների կրկնակրունկներ. ռանտեր 
կոշիկների համար. շուրջառներ (եկեղեցական 
զգեստ). շապիկներ (բլուզներ). սաբոներ (կոշիկ). 
սանդալներ. բաղնիքի սանդալներ. երկարա-
ճիտ կոշիկներ. սարաֆաններ. սարիներ. 
սարոնգներ. սվիտերներ, պուլո վերներ. 
կոշկերեսներ. միջատակեր. ժամա շապիկներ. 
բաղնիքի հողաթափներ. պատմու ճաններ 
(պարեգոտներ). տրիկոտաժե հագուստ. 
կիսավարտիքներ. կոշիկներ. մարմնա-
մարզական կոշիկներ. տնային կոշիկներ. 
թասակներ (գլխարկ). չալմաներ. գլխարկներ. 
գոգնոցներ (հագուստ). կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ. խալաթներ. բաղնիքի խալաթներ. 
ցիլինդրներ. կոշկաքթեր (կոշիկների մասեր). 
գուլպաներ (երկար). քրտինք կլանող երկար 
գուլպաներ. շալեր. թղթե գդակներ (հագուստ). 
գդակներ. ջրցողի գլխարկներ. լողագլխարկներ. 
շարֆեր. սեպեր բուտսերի համար. 
բոլորագլխարկներ. մանկական վարտիքներ 
(ներքնազգեստ). փողքաժապավեններ. մուշ-
տակներ. էսպադրիլներ. շրջազգեստներ. 
տակի շրջազգեստներ. կիսատաբատաձև 
շրջազգեստներ.

դաս 35. հեռահաղորդակցական ծառայու-
թյունների բաժանորդագրում երրորդ 
անձանց համար. ներմուծման-արտահանման 
գործա կալությունների ծառայություններ. 
առև տրային տեղեկատվության գործակալու-
թյունների ծառայություններ. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման 
համար. առևտրային աուդիտ. աշխատանքի 
վարձելու գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. հաշվապահական 
գրքերի վարում. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. 
հաշիվների ապրանքագրերի տրա մադրում. 
ապրանքների ցուցադրում. հաղորդա-
գրությունների գրառում (գրասենյակային 
աշխատանքներ). հասարակական կարծիքի 
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հետազոտում. շուկայի ուսումնասիրություն. 
գործնական տեղեկատվություն. առև-
տրային տեղեկատվություն և խորհուրդներ 
սպառողներին (խորհուրդներ հաճա-
խորդներին ապրանքների վերաբերյալ). 
հետազոտություններ գործարարության 
աս պարե զում. կոնյունկտուրային (իրավիճակի, 
իրադրության) հետազոտություններ. շուկա-
յագիտական (մարքեթինգային) հետա զոտու-
թյուններ. աշխատակիցների հաստիք ների 
համալրում. խորհրդատվություն գործա-
րարության կազմակերպման և կառա-
վարման հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կազմակերպման հար-
ցերով. խորհրդատվություն գործա-
րարության կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնա կազմը կառավարելու հարցերով. 
մասնա գիտական խորհրդատվություն գործա-
րարության ասպարեզում. գովազդի մանրա-
կերտում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
ստեղծագործների և կատարողների գործերի 
կառավարում. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. կենսագրական տվյալների գրում 
այլ անձանց համար. գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում. մամուլի տեսություն. 
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 
տվյալների նորացում և պահում. գովազդային 
նյութերի նորացում. տեքստի մշակում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում գովազդային նպատակ-
ներով. առևտրական ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. ցուցափեղկերի ձևավորում. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. առևտրային 
գործունեության գնահատում. վճարման 
փաստաթղթերի նախապատրաստում. 
տեղեկա տվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար. 
երաշխավորների որոնում. օգնություն 
գործարարության կառավարման հարցերում. 
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում. 
առևտրային միջնորդություն (ծառայություն). 
գործարար տեղեկատվության տրամադրում 

վեբ-կայքերի միջոցով. գործարար և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում. առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում ապրանքներ և 
ծառայություններ գնողներին և վաճառողներին. 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով 
վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում. մանրա-
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
տնտեսական կանխատեսում. աճուրդային 
վաճառք. դեղագործական միջոցների, անասնա-
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների 
և բժշկական նշանակության նյութերի 
մեծածախ կամ մանրածախ վաճառք. վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար. 
գովազդային ֆիլմերի արտադրություն. 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. գովազդային նյութերի վարձույթ. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. վաճառասեղան-
ների վարձույթ. լուսապատճենահանող 
սարքավորման վարձույթ. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. ռադիոգովազդ. 
աֆիշաների, պոստերների փակցնում. 
նմուշների տարածում. գովազդային նյութերի 
տարածում. գովազդային նյութերի առաքում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. գովազդ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. գովազդ փոստով. հեռուստագովազդ. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. տեղեկա-
տվության հավաքում տվյալների համա կարգ-
չային հիմնապաշարներում. վիճակա գրական 
տվյալների հավաքում և տրա  մադրում. 
տվյալներ գործարարական գործառ-
նությունների մասին. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում 
և եզրափակում երրորդ անձանց համար. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հաշվետվությունների կազմում հաշիվ-
ների վերաբերյալ. հեռուստամարքե-
թինգի ծառայու թյուններ. հոգեբանական 
տեստա վորում աշխատողներ ընտրելիս. 
հյուրանոցային գործունեության կառավարում. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

27

ՄԱՍ 1

27

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 01/2 

16 .0 1 . 2020

արտահաստիքային աշխատողների գործու-
նեության կառավարում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. սպառողների հավա-
տարմության ծրագրերի կառավարում. հաճախ 
ճանապարհորդողների ծրագրերի կառա-
վարում. գնման պատվերների մշակման գործ-
ընթացների կառավարում. ծառայություններ 
հասարակական հարաբերությունների բնա-
գավառում. մանեկենների ծառայություններ 
ապրանքները գովազդելու կամ խրախուսելու 
համար. մեքենագրման ծառայություններ. 
հանդիպումների մասին հիշեցնելու ծառա-
յություններ (գրասենյակային գործառույթներ). 
վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում. 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. հարկային 
հայտա րարագրեր ներկայացնելու ծառայու-
թյուններ. վաճառքի օժանդակման համար 
որոնման համակարգի օպտիմալացում. 
հանդիպումները ծրագրելու ծառայություններ 
(գրասենյակային գործառույթներ). գների 
համեմատման ծառայություններ. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով». 
քարտուղարական ծառայություններ. մատա-
կարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում 
և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). սղագրական ծառայություն-
ներ. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առև տրային (կոմերցիոն) օգնություն). հեռա -
խոսազանգերին պատասխանելու ծառա յու -
թյուններ բացակայող բաժանորդ ների համար. 
լուսապատճենահանման ծառայու թյուններ. 
գործարարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ, բոլորը վերաբերող 
հայտում նշված 03-րդ, 09-րդ, 14-րդ, 16-րդ, 
18-րդ և 25-րդ դասերի ապրանքներին:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20181521  (111) 30136
(220) 03.10.2018 (151) 13.01.2020
   (181) 03.10.2028
(730) «Գոլդն գրեյպ արմաս» ՍՊԸ, Երևան, 
Արամ Խաչատրյան 18, բն. 61, AM 
(442) 01.11.2018
(540) 

(511) 
դաս 8. գինու շշի փայլաթիթեղը կտրող 

ձեռքի գործիքներ.
դաս 16. թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր.
դաս 20. ոչ մետաղական խցաններ. 

խցաններ շշերի համար. խցաններ կեղևից. 
փայտից կամ պլաստմասսայից արկղեր.

դաս 25. հագուստ.
դաս 26. հուռութներ (կախազարդեր), բացի 

թանկարժեք իրերի, բանալիների օղակների 
կամ շղթաների համար նախատեսվածներից.

դաս 43. ռեստորանային ծառայություններ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20181522  (111) 30137
(220) 03.10.2018 (151) 13.01.2020
   (181) 03.10.2028
(730) «Գոլդն գրեյպ արմաս» ՍՊԸ, Երևան, 
Արամ Խաչատրյան 18, բն. 61, AM 
(442) 01.11.2018
(540) 

(511) 
դաս 8. գինու շշի փայլաթիթեղը կտրող 

ձեռքի գործիքներ.
դաս 16. թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր.
դաս 20. ոչ մետաղական խցաններ. 

խցաններ շշերի համար. խցաններ կեղևից. 
փայտից կամ պլաստմասսայից արկղեր.
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դաս 25. հագուստ.
դաս 26. հուռութներ (կախազարդեր), բացի 

թանկարժեք իրերի, բանալիների օղակների 
կամ շղթաների համար նախատեսվածներից.

դաս 43. ռեստորանային ծառայություններ: 
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20181934  (111) 30138
(220) 04.12.2018 (151) 13.01.2020
   (181) 04.12.2028
(730) Պիեռ Բալմեյն Ս.Ա.Ս., FR 
(442) 16.01.2019
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տո գրաֆիական, կշռման, չափման, 
ազդա նշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր. օպտիկական 
սարքեր և գործիքներ, ներառյալ՝ ակնոցներ 
(օպտիկա), օպտիկական ոսպնյակներ, 
արևա պաշտպան ակնոցներ, ակնոցների 
շրջանակներ, ակնոցների պատյաններ. ձայնի 
կամ պատկերի ձայնագրման հաղորդման կամ 
վերարտադրման ապարատներ. մագնիսական 
տեղեկակիրներ. ձայնագրման սկավառակներ. 
կանխավճարով աշխատող ավտոմատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատ-
ներ, հաշվասարքեր և տեղեկատվության 
մշակման սարքավորանք. համակարգիչ-
ներ. պլանշետային համակարգիչներ, 
պլանշետ-համակարգիչների պատյաններ. 
անձնական դյուրակիր համակարգիչներ. 
դյուրակիր համակարգիչներ. վրան կրովի 
համակարգիչներ. ականջակալներ. բջջային 
հեռախոսներ. սպորտային սաղավարտներ. 
պաշտպանիչ սաղավարտներ. պաշտպանական 
սաղավարտներ սպորտսմենների համար. 
սաղավարտների հովարներ.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. ոսկերչական իրեր, 
ներառյալ՝ մատանիներ, ականջօղեր, ապա-
րանջաններ, կրծքազարդեր, շղթաներ, 
վզնոցներ, գնդասեղներ, անջատովի օղակներ 
թանկարժեք մետաղներից բանալիների 
համար, օղլակներ թանկարժեք իրերի 
համար, գլխարկների ոսկյա զարդարանքներ, 
մարգարիտ (թանկարժեք իրեր). դեկորատիվ 
գնդասեղներ. օղակներ բանալիների համար 
(անջատովի օղակներ կախազարդերի կամ 
դեկորատիվ զարդերի համար). թևքա-
ճարմանդներ. փողկապների գնդասեղներ. 
թանկարժեք քարեր, կիսաթանկարժեք քարեր. 
զարդատուփեր, նվերների տուփեր թանկարժեք 
իրերի համար.

դաս 18. կաշի և արհեստական կաշի. 
կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից արկղեր, 
բոլորագլխարկների կաշվե տուփեր. կահույքի 
կաշվե հարդարանք. կաշվե պարկեր (ծրարներ, 
պայուսակներ) փաթեթավորման համար. 
կանացի պայուսակներ. կաշվե պայուսակներ 
փականագործական գործիքների համար. 
թիկնապայուսակներ. ծովափի պայուսակներ. 
անվավոր տնտեսական պայուսակներ. 
կռնապայուսակ. դպրոցական  պայուսակներ 
և ռանդոսերու (ճապոնական դպրոցական 
կռնապայուսակ). գոտու վրա կրվող 
պայուսակներ. պորտպլեդներ. ճամփորդական 
կաշվե հավաքակազմեր (կաշեգալանտերեա). 
կաշեփոկիկներ. տափակ ճամպրուկներ 
փաստաթղթերի համար, թղթապայուսակներ 
(կաշեգալանտերեա). քսակներ. դատարկ 
պիտույքատուփեր հարդարանքի իրերի 
համար. դրամապանակներ. մետաղյա 
օղակներից պատրաստված քսակներ. կրեդիտ 
քարտերի պատյաններ (դրամապանակներ). 
բանալիների պատյաններ. կենդանիների 
կաշիներ. ճամփորդական սնդուկներ 
և պայուսակներ. հովանոցներ, արևի 
հովանոցներ և ձեռնափայտեր (գավազաններ). 
մտրակներ, լծասարքեր և կաշեգործական - 
թամբագործական իրեր. վզնոցներ, շնակապեր 
և հագուստ կենդանիների համար.

դաս 25. հագուստ, ներառյալ` զգեստներ, 
շրջազգեստներ, տակի շրջազգեստներ, 
շրջազգեստ- շորտեր, կոստյումներ, զգեստ-
կոստյումներ, ճաշկերույթի կոստյումներ, 
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տաբատներ, վարտիքներ (շորտեր), 
բերմուդա տեսակի վարտիքներ (շորտեր). 
մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ), 
շապիկներ (բլուզներ). իրանակալներ (կանացի 
ներքնազգեստ), բլուզներ, կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ, հաստ սպորտային շապիկներ, 
բաճկոնակներ, բաճկոններ (հագուստ), 
կարդիգաններ, սվիտերներ (պուլովերներ), 
կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ), գլխանոցով 
բաճկոն, մանտո, գաբարդիններ (հագուստ). 
անջրանցիկ հագուստ, մորթիներ (հագուստ). 
մորթե թիկնոցներ, շարֆեր, շալեր, վզպատ-
ներ, ձեռնոցներ (հագուստ), փողկապներ, 
գոտիներ (հագուստ), կարճագուլպաներ, 
գուլպաներ (երկար), զուգագուլպաներ, 
կանացի ներքնազգեստ, ներքնազգեստ, 
պիժա մաներ, խալաթներ, լողազգեստներ, 
բաղնիքի խալաթներ, տաբատակալներ, 
դիմակով գիշերային հագուստ. կոշկեղեն, 
մասնավորապես՝ կոշիկներ, սանդալներ, 
կանացի կոշիկներ (կրունկով), տափակ 
կոշիկներ, երկարաճիտ կոշիկներ, կարճ 
երկարաճիտ կոշիկներ, տնային կոշիկներ. 
գլխարկներ, ներառյալ` բոլորագլխարկներ, 
բերետներ. գդակներ, դիմակներ քնելու համար.

դաս 35. բիզնեսի կառավարում. 
ապրանք ների և ծառայությունների լիցեն-
զիաների առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում. գործարարության մենեջմենթ. 
ստեղծագործների և կատարողների գործերի 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում 
գովազդային նպատակներով. առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև տրային 
կամ գովազդային նպատակներով. մանրա-
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. ապրանքների մանրածախ կամ 
մեծածախ խանութների ծառայություններ. 
ապրանքների մանրածախ և մեծածախ 
վաճառքի առցանց ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20182070  (111) 30139
(220) 20.12.2018 (151) 13.01.2020
   (181) 20.12.2028

(730) «Գլոբալ էկոնոմիկ սոլուշնս» ՍՊԸ, Երևան, 
Շիրազի 38, բն. 29, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

(526) «global economic solutions» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 1. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակների համար. աղեր պահածոյացման 
համար, բացառությամբ սննդի պատրաստման 
համար օգտագործվողների. օժանդակ 
հեղուկներ հղկանյութերի հետ օգտագործելու 
համար. ռետինացման (վուլկանացման) 
ուժեղարարներ. հակափրփրային լուծույթներ 
էլեկտրական կուտակիչների համար. 
ացետատներ (քիմիական նյութեր). ցելյուլոզի 
ացետատ, չմշակված. մանրէաբանական 
պատրաստուկներ թթվեցնելու համար. 
քացախաթթվի անհիդրիդ. ացետոն. ացետիլեն. 
քառաքլորէթան. թթուներ. քիմիական 
պատրաստուկներ կոնդենսացման համար. 
քիմիական թթվակայուն բաղադրություններ. 
պատրաստուկներ պողպատի մաքրամշակման 
համար. ակտինիում. քիմիական հավելանյութեր 
հորատման լուծույթների համար. քիմիական 
հավելանյութեր մոտորային վառելիքի համար. 
մաքրող հավելանյութեր բենզինի համար. 
կպչուն բաղադրություններ վիրաբուժական 
վիրակապման նյութերի համար. նյութեր ջուրը 
փափկացնելու համար. ակտիվացրած ածուխ. 
մղող գազեր աերոզոլների համար. լուսա-
նկարչական թուլացուցիչներ. սոսինձներ 
հայտարարություններ փակցնելու համար. 
ագար-ագար. կցող նյութեր բետոնի համար. 
քիմիկատներ գյուղատնտեսության համար, 
բացա ռությամբ ֆունգիցիդների, հերբիցիդ-
ների, միջատասպանների և մակա-
բուծասպանների. բաղադրություններ դողերի 
օդախցիկները նորոգելու համար. ճարպեր 
(կենդանական կամ բուսական (չմշակված). 
յոդային սպիտակուցներ. ածիկային 
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սպիտակուցներ. ալբումինային թուղթ. 
ալկալիներ. կծու ալկալիներ. հողալկալիական 
մետաղներ. սպիրտներ. էթիլային սպիրտ. 
ծովային ջրիմուռներ (պարարտանյութեր). 
քիմիական նյութեր սննդամթերքը պահա-
ծոյացնելու համար. քիմիական պատրաս-
տուկներ մետաղների լեգիրումը հեշտացնելու 
համար. արզնահող. ալյումինային շիբ. 
ալյումինի հիդրատ. ալյումինի սիլիկատներ. 
ալյումինի քլորիդներ. ալյումինի յոդիդ. շիբ 
(պաղլեղ). քիմիկատներ հողը պարարտացնելու 
համար. ամերիցիում. օսլա արդյունաբերական 
նպատակների համար. քիմիական նյութեր 
օսլան նոսրացնելու համար (սոսնձազերծող). 
անուշադր. աղաթթու. ամոնիակային աղեր. 
ամոնիակ. ալդեհիդամոնիակ. ալյումինա-
ամոնիումային շիբ. ամիլացետատ. ամիլային 
սպիրտ. հեղուկ անջուր ամոնիակ. 
անհիդրիդներ. փայտածուխ. կենդանական 
սպիտակուցներ (հումք). անտրանիլային թթու. 
ներքին այրման շարժիչների վառելիքների 
հակաճայթիչներ. անտիֆրիզներ (հակա-
սառիչներ). հակադիրտեր. ծարիր. ծարիրի 
օքսիդ. ծարիրի սուլֆիտ. ապրետուրներ 
մանածագործվածքի համար. սենեգալյան 
բուսախեժ արդյունաբերական նպատակների 
համար. կպչուն բաղադրություններ ծառերը 
պատվաստելու համար. մածիկներ ծառերի 
ճեղքերի համար (անտառային տնտեսություն). 
արծաթի աղերի լուծույթներ արծաթապատման 
համար. արգոն. կապարի արսենատ. մկնդեղ. 
արսենային թթուներ. աստատին. վառելիք 
ատոմային ռեակտորների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ շարժիչներում այրուքը 
հեռացնելու համար. ինքնագունավորվող լուսա-
նկարչական թուղթ. լուսարարներ տեքստիլ 
արտադրանքի համար. ազոտ. ազոտի օքսիդ. 
ազոտական պարարտանյութեր. ազոտական 
թթու. էնոլոգիական մանրէասպաններ (գինու 
արտադրության ժամանակ օգտագործվող 
քիմիական պատրաստուկներ). պատրաս-
տուկներ սևեռակման համար (լուսա-
նկարչություն). լուծույթներ ցինկապատման 
համար. լուծույթներ գալվանապատման համար. 
երանգավորող լուծույթներ (լուսանկարչություն). 
նատրիումի կարբոնատ. բարիում. բարիումի 
օքսիդ. բարիտային թուղթ. բարիումի միա-
ցություններ. նյութեր գուլպաների հատերը 

գնալը կանխելու համար. հիմքեր (քիմիական 
նյութեր). քիմիկատներ արծնի արտա դրու թյան 
համար, բացառությամբ ներկերի, պիգ-
մենտների. բոքսիտներ. բենտոնիտ. բենզո լային 
շարքի թթուներ. բենզոլի ածանցյալներ. 
բենզոյական թթու (բենզոյաթթու). օրթո-
բենզոյական թթվի սուլֆիմիդ. սախարին. 
բերկելիում. նյութեր բետոնը փրփրեցնելու 
համար. պահպանող միջոցներ բետոնի համար, 
բացառությամբ ներկերի և յուղերի. անագի 
երկքլորիդ. կալիումի երկքրոմատ. նատրիումի 
երկքրոմատ. լուսարարներ և կոնսերվանտ ներ 
գարեջրի համար. կենսաբանական կատա-
լիզատորներ. կալիումի երկօքսալատ. մանգանի 
երկօքսիդ. բիսմութ. բիսմութի հիմնային 
գալատ. խոնավացնող պատրաստուկներ 
սպիտակեցնելիս օգտագործելու համար. 
գունազերծիչներ մոմերի համար. դաբաղային 
փայտանյութ. փայտասպիրտ. փայտազանգ-
ված. փայտաքացախ (փայտահեղուկ). բորակ. 
բորական թթու արդյունաբերական նպա-
տակների համար. լուծույթներ հորատման 
համար. կարծր զոդանյութեր. քիմիկատներ 
կոնդենսացումը կանխելու համար. կատեխու 
(դաբաղման էքստրակտ). կաինիտ, կալցիումի 
ցիանամիդ (ազոտական պարարտանյութեր). 
կալիֆոռնիում. պլաստիկարարներ. պաշտ-
պանիչ նյութեր կաուչուկի համար. 
կարբոնատներ. մագնեզիումի կարբոնատ. 
ածխածին. ծծմբածխածին. ածխաթթու. 
կարբիդներ. կալցիումի կարբիդ. կասիոպիում 
(լյուտեցիում). կատալիզատորներ. ցելյուլոզ 
(թաղանթանյութ). թղթազանգված. վիսկոզ. 
ածխածնավորիչներ (մետալուրգիա). ֆերմիում. 
ջնարակներ խեցեղենի համար. ցերիում. 
հազվագյուտ հողերի մետաղների աղեր. 
ցեզիում. կետոններ. պատրաստուկներ 
կենդանական ածխից. ակտիվացրած ածուխ 
զտիչների համար. կենդանական ոսկրածուխ. 
արյան ածուխ. պատրաստուկներ, որոնք 
ապահովում են ածխի խնայողական 
օգտագործումը. սոսնձող միջոցներ կոշիկի 
համար. կալցիումի ացետատ. կալցիումի 
կարբոնատ. քլորակիր. քիմիկատներ ծխնե-
լույզները, բուխարիները մաքրելու համար. 
քիմիկատներ կաշին նորացնելու համար. 
արդյունաբերական քիմիկատներ. քիմիական 
պատրաստուկներ գիտական նպատակների 
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համար, բացառությամբ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակներով օգտա-
գործվողների. քիմիական ռեակտիվներ, բացի 
բժշկական կամ անասնաբուժական նպա-
տակներով օգտագործվողներից. դանդա-
ղարարներ միջուկային ռեակտորների համար. 
քիմիական տրոհիչներ. քիմիական 
պատրաստուկներ լաբորատոր անալիզների 
համար, բացառությամբ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակներով. օգտա-
գործվողների. քլորատներ. քլոր. քլոր-
հիդրատներ. քլորաջրածնային թթու. քոլաթթու. 
քրոմատներ. քրոմային շիբ. քրոմի օքսիդ. 
քրոմի աղեր. քրոմական թթու. մածիկներ կաշվի 
համար. մածիկներ դողերի համար. սոսինձներ 
կոտրված իրերը նորոգելու համար. 
պատրաստուկներ ցեմենտին անջրանցիկություն 
հաղորդելու համար, բացառությամբ ներկերի. 
պաշտպանիչ նյութեր ցեմենտի համար, 
բացառությամբ ներկերի և յուղերի. հեղուկներ 
հիդրավլիկական համակարգերի համար. 
մոմային մածիկներ ծառերը պատվաստելու 
համար (այգեգործական եփուկ). կիտրոնաթթու 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
լուսարարներ գինու քաղցրահյութի համար. շոհ 
վերջնամշակման և նախաներկման համար. 
սոսինձներ պաստառների համար. լուսարար-
ներ գինիների համար. կոլոդիում. աղեր 
մետաղների ներկման համար. փափկիչներ 
կաշվի համար, բացառությամբ յուղերի. նյութեր 
ծաղիկ ները թոշնելուց պաշտպանելու համար. 
կոն սերվանտներ դեղագործական արդյու նա-
բերության համար. լուսաքիմիկատ ներ. 
զգայունացված գործվածք (պաստառ) 
լուսանկարչության համար. լուսաթիթեղներ. 
կոռոզիական (քայքայիչ) պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ կաշին մշակելու համար. 
պատրաստուկներ մորթիները մշակելու համար. 
թթու գինեթթվային կալիում (տարտրատ) 
քիմիական նպատակների համար. 
կրոտոնալդեհիդ. կրիոգենային պատրաս-
տուկներ. սոսինձներ կաշվի համար. քիմիական 
նյութեր կաշվի մշակման համար. քիմիկատներ 
կաշվի տոգորման համար. պղնձարջասպ. 
պղնձի սուլֆատ (ծծմբաթթվային պղինձ). 
կյուրիում. լուծույթներ ցիանատպության 
համար. ցիանիդներ. ֆեռոցիանիդներ. ցիմոլ. 
արտադրական գործընթացներում օգտա-

գործվող ճարպազրկող, պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ սոսնձով կպցրածն 
անջատելու և պոկելու համար. քիմիկատներ 
յուղերն անջատելու և տարրալուծելու համար. 
սոսնձազերծող պատրաստուկներ. դեֆո լիանտ-
ներ (տերևաթափիչներ). կաղապարների 
յուղման հակահարակցային բաղադրություն ներ 
արտադրանքի հանումը հեշտացնելու համար. 
նյութեր փայլատման համար. ջրազրկող 
պատրաստուկներ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. հակադիրտեր. դետեր-
գենտներ (լվացող նյութեր), որոնք 
օգտագործվում են արտադրության մեջ. 
դեքստրին (ապրետ). արատորոշման 
պատրաստուկներ ոչ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
դիաստազներ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. երկազոթուղթ (երկազոտային 
լուսազգայուն թուղթ) պատճենման համար. 
պատրաստուկներ ձայնասկավառակները 
վերականգնելու համար. թորած ջուր. դոլոմիտ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ մետաղների մխման համար. 
դիսպրոզիում. թթվեցրած ջուր կուտակիչ ները 
լիցքավորելու համար. գլիցերին արդյունա-
բերական նպատակների համար. ծանր ջուր. 
լուսարարներ. իոնափոխանակիչներ (քիմիա-
կան նյութեր) պատրաստուկներ լուսա-
բռնկիչների համար. պատրաստուկներ, որոնք 
ապահովում են վառելիքի խնայողական 
օգտագործումը. ռեակտիվ թուղթ, բացա-
ռությամբ բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակներով օգտագործվողների. հակա-
ստատիկներ, բացառությամբ կենցաղային-
ների. աղեր գալվանական տարրերի համար. 
պատրաստուկներ արծնի մթնեցման համար. 
պատրաստուկներ ապակու մթնեցման համար. 
քիմիկատներ ապակին և արծնը ներկելու 
համար. լուսաէմուլսիաներ. էմուլգարարներ. 
զգայունացված լուսաթիթեղներ. պատրաս-
տուկներ շոհավորման համար, պարար-
տանյութեր, ֆերմենտային պատրաստուկներ 
արդյունաբերական նպատակների համար, 
ֆերմենտներ արդյունաբերական նպատակ-
ների համար. չմշակված էպօքսիդային խեժեր. 
նյութեր գազազտման համար. էրբիում. 
քացախաթթու. ինդիկատորային թուղթ 
(քիմիական). բարդ եթերներ. էթան. պարզ 
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եթերներ. էթիլային եթեր. պարզ գլիկոլային 
եթեր. պարզ մեթիլային եթեր. ծծմբի եթեր. 
քիմիկատներ գործվածքի վրա հետքերի 
առաջացումը կանխելու համար. եվրոպիում. 
բաղադրություններ կրակմարիչների համար. 
ալյուր արդյունաբերական նպատակների 
համար. երկաթի աղեր. ֆերմենտներ քիմիա-
կան նպատակների համար. ֆեռոտպության 
լուսաթիթեղներ (լուսանկարչություն). պարար-
տանյութերի պատրաստուկներ. հրակայուն 
բաղադրություններ. բաղադրություններ պտու-
տակաձև պարուրակների ակոսահատման 
համար. զտող պատրաստուկներ ըմպելիք ների 
արդյունաբերական արտադրության համար. 
տրոհվող նյութեր միջուկային էներգիա 
ստանալու համար. պատրաստուկներ 
սևեռակման համար (լուսանկարչություն). 
ծծմբածաղիկ քիմիական նպատակների համար. 
նյութեր ֆլյուատապատման համար. ֆտոր. 
ֆտորի միացություններ. ֆտորաջրածնային 
թթու. գրաֆիտ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. կապակցող նյութեր ձուլման 
արտադրության համար. կաղապարման 
խառնուրդներ ձուլակաղապարների համար. 
քիմիական հավելանյութեր միջատասպան 
նյութերի համար. քիմիական հավելանյութեր 
ֆունգիցիդների համար. մրջնաթթու. 
ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) քիմիական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
տեքստիլ արդյունաբերության մեջ լմելու 
ժամանակ օգտագործելու համար. լմման 
ժամանակ օգտագործվող պատրաստուկներ. 
ֆրանցիում. արգելակի հեղուկներ. լամպի մուր 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
քիմիական պատրաստուկներ միսն ապխտելու 
համար. գադոլինիում. գխտորներ (դաբաղման). 
գխտորաթթու թանաքի արտադրության 
համար. գալիում. լուսանկարչական թուղթ. 
գխտորադաբաղային թթու. տանին. պատ-
րաստուկներ ցինկապատման համար. 
պատրաստուկներ գալվանապատման համար. 
գամբիր (դաբաղանյութ). պաշտպանական 
գազեր եռակցման համար. պնդացված գազեր 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ժելատին լուսանկարչության մեջ օգտագոր ծելու 
համար. ժելատին արդյունաբերական նպա-
տակների համար. քարաղ. գազակլանիչներ 
(քիմիապես ակտիվ նյութեր). չոր սառույց 

(ածխածնի երկօքսիդ). բուսական սոսինձներ 
միջատների դեմ պայքարելու համար. 
գլյուկոզաիդներ. գլիցերիդներ. գլիկոլներ. 
գունազերծիչներ ճարպերի համար. ճարպա-
թթուներ. մածիկ ծառերը պատվաստելու 
համար. գուանո (թռչնաղբ). բալզամ (բալասան) 
գուրյունից լաք պատրաստելու համար. հելիում. 
հոլմիում. պտուղների աճն արագացնող 
հորմոններ. քիմիկատներ այգեգործության և 
բանջարաբուծության համար, բացառու թյամբ 
ֆունգիցիդների, հերբիցիդների, միջատա-
սպանների և մակաբուծասպանների. յուղեր 
սննդամթերքի պահպանման համար. յուղեր 
արտադրման ընթացքում կաշվի մշակման 
համար. յուղեր կաշվի դաբաղման համար. 
դիսպերսարարներ նավթի համար. դիսպեր-
սարարներ յուղերի համար. գունաթափող 
պատրաստուկներ յուղերի համար. քիմիկատներ 
յուղերը մաքրելու համար. հումուս. հիդրատներ. 
ածխաջրեր. հիդրազին. ջրածին. նատրիումի 
հիպոքլորիտ. հիպոսուլֆիտներ. քիմիկատներ 
գործվածքներին անջրանցիկություն հաղոր-
դելու համար. քիմիկատներ գործվածքների 
տոգորման համար. քիմիկատներ կաշվին 
անջրանցիկություն հաղորդելու համար. յոդ 
քիմիական նպատակների համար. յոդի աղեր. 
յոդական թթու. յոդ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. իզոտոպներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. ճենակավ 
(սպիտակ). դիատոմիտ. կիզելգուր. կրիպտոն. 
կաթնաթթու. կաթնաֆերմենտներ քիմիա կան 
նպատակների համար. լանթան. պատ-
րաստուկներ ոսպնյակների խամրումը կան-
խելու համար. լիթիումի օքսիդ. լիթիում. 
պաշտպանիչ նյութեր քարե շարվածքի համար, 
բացառությամբ ներկերի և յուղերի. պաշտպա-
նիչ նյութեր աղյուսե շարվածքի համար, 
բացառությամբ ներկերի և յուղերի. մագ-
նեզիտներ. մագնեզիումի քլորիդներ. 
մանգանատներ. մանգրենու կեղև արդյունա-
բերական նպատակների համար. քիմիկատներ 
ապակու փայլատման համար. սնդիկ. սնդիկի 
աղեր. սնդիկի օքսիդներ. մետաղակերպներ. 
ազնիվ մետաղների աղեր արդյունաբերական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
մետաղների շիկամշակման համար. մեթան. 
քիմիական պատրաստուկներ խաղողը չոռից 
(սնկային հիվանդություն) պաշտպանելու 
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համար. հանքային թթուներ. աղեր 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
խոնավացնող պատրաստուկներ ներկելիս 
օգտագործելու համար. նավթալին. նեոդիմ. 
նեոն. նեպտունիում. թունավոր գազերի 
չեզոքարարներ. քիմիական պատրաստուկներ 
հատիկաբույսերը մրիկից պաշտպանելու 
համար. ուրանի նիտրատ. զգայունացված 
թիթեղիկներ օֆսեթ տպագրության համար, 
օլեինային թթու, օլիվին (ձիթակն) (սիլիկատային 
միներալ). ոսկու աղեր. թրթնջկաթթվային 
կալիում. օքսալատներ թրթնջկաթթու. թթվածին 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ջրածնի պերօքսիդ արդյունաբերական 
նպատակների համար. պալադիումի քլորիդներ. 
բորակով ներծծված թուղթ. լուսաչափական 
թուղթ. զգայունացված թուղթ. լակմուսա թուղթ. 
պեկտիններ լուսանկարչության մեջ օգտա-
գործելու համար. նատրիումի պերբորատներ. 
պերկարբոնատներ. պերքլորատներ. պեր-
սուլֆատներ. պերծծմբական թթու. կարբոլային 
թթու արդյունաբերական նպատակների 
համար. ֆոսֆատներ (պարարտանյութեր). 
խարամներ (պարարտանյութեր). ֆոս-
ֆատիդներ. ֆոսֆոր. սուպերֆոսֆատներ 
(պարարտանյութեր). թուղթ լուսապատճենման 
համար. ֆոսֆորական թթու. գործվածք լուսա-
պատճենների համար. լուսահայտածիչներ 
լուսազգայունարարներ. պիկրինային թթու. 
չմշակված պլաստմասսաներ. պլաստիզոլներ. 
կապարի ացետատ. կապարի օքսիդ. 
պլուտոնիում. պոլոնիում. կարտոֆիլի ալյուր 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
տորֆահումուսային թաղարներ այգեգործու-
թյան և բանջարաբուծության. համար. պոտաշ. 
կալիում. ջրային պոտաշ. պրազեոդիմ. 
պրոմեթիում. պրոտակտինիում. չմշակված 
պրոտեիններ. պիրոգխտորաթթու. քվեբրախո 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր. չմշակված 
արհեստական խեժեր. ռադիոակտիվ տարրեր 
գիտական նպատակների համար. ռադոն. 
ռադիում գիտական նպատակների համար. 
սառնազդակներ. հացահատիկային բույսերի 
մշակման կողմնակի արգասիքներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
չմշակված ակրիլային խեժեր. ռենիում. 
զգայունացված ռենտգենյան լուսակայված 

թաղանթներ. բաղադրություններ դողերը 
նորոգելու համար. ռուբիդիում. կաղապարման 
ավազ. սալիցիլային թթու. բորակներ. 
սամարիում. սոուսներ ծխախոտը բուրա-
վետացնելու համար. մետաղական օճառներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
սկանդիում. սեբացինային թթու. աղեր 
(քիմիական պատրաստուկներ). չմշակված 
աղեր (հումք). աղեր (պարարտանյութեր). սելեն. 
սերմերի պահպանմանը նպաստող նյութեր. 
սիլիկատներ. սիլիցիում. սիլիկոններ. 
նատրիում. սուլֆիտներ. քիմիկատներ զոդման 
համար. քիմիկատներ եռակցման համար. 
կալցինացված սոդա. կաուստիկներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
կաուստիկ սոդա արդյունաբերական 
նպատակների համար. նատրիումի աղեր 
(քիմիական պատրաստուկներ). ծծումբ. 
ազոտաթթվային բիսմութ քիմիական 
նպատակների համար. բարիտներ. շպինելներ 
(օքսիդային հանքանյութ). ստեարինային թթու. 
ստրոնցիում. մուր արդյունաբերական կամ 
գյուղատնտեսական նպատակների համար. 
հեղուկներ էլեկտրական կուտակիչները 
սուլֆատազրկելու համար. սուլֆաթթուներ. 
ծծմբային թթու. ծծմբական թթու. աղտոր 
դաբաղման ժամանակ օգտագործելու համար. 
քիմիկատներ անտառային տնտեսության 
համար, բացառությամբ ֆունգիցիդների, 
հերբիցիդների, միջատասպանների և 
մակաբուծասպանների. տալկ (մագնեզիումի 
սիլիկատ). աղաղակեղև. տանիններ. դաբաղիչ 
նյութեր. կալցիումի աղեր. դաբաղաթթու. 
տապիոկայի ալյուր արդյունաբերական 
նպատակների համար. գինեքար, բացա-
ռությամբ դեղագործական նպատակների 
համար օգտագործվողի. գինեթթու. 
տեխնեցիում. տելուր. մակերևութային ակտիվ 
նյութեր. տերբիում. քիմիկատներ ապակին 
ներկելու համար. պատրաստուկներ ապակու 
խամրումը կանխելու համար. քիմիկատներ 
պատուհանի ապակիների խամրումը կանխելու 
համար. հող բույսեր աճեցնելու համար. 
ֆուլերային հող տեքստիլ արդյունաբերության 
համար. հազվագյուտ հողեր. պարարտ 
կավահող. քառաքլորմեթան. քառաքլորիդներ. 
խոնավացնող պատրաստուկներ մանածա-
գործության համար. թալիում. թիոկարբոնիլիդ. 
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թորիում. տիտանի երկօքսիդ արդյունա-
բերական նպատակների համար. տիտանիտ. 
տոլուոլ. տորֆ (պարարտանյութ). պաշտպանիչ 
նյութեր կղմինդրի համար, բացառությամբ 
ներկերի և յուղերի. վոլֆրամական թթու. ուրանի 
օքսիդ. հեղուկ ապակի (լուծվող). 
արդյունաբերական պատրաստուկներ միսը 
փափկացնելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ խաղողը հիվանդությունից 
պաշտպանելու համար. գինու սպիրտ. 
երանգավորող աղեր (լուսանկարչություն). 
ռետինացնող (վուլկանացնող) պատրաս-
տուկներ. վիթերիտ. քսենոն. իտերբիում. 
իտրիում, քլորիդներ. սուլֆատներ. ցիրկոնիումի 
երկօքսիդ. արդյունաբերական պատրաս-
տուկներ սննդամթերքի պատրաստման 
գործընթացն արագացնելու համար. ամոնիակ 
(ցնդող ալկալի) արդյունաբերության մեջ 
օգտագործելու համար. ալկալիական մետաղ-
ների յոդիդներ. ալկալիական մետաղներ. 
ալկալիական մետաղների աղեր. ալկալոիդներ. 
ալգինատներ արդյունաբերության մեջ 
օգտագործելու համար. ալյումինի ացետատ. 
օսլայի շրեշ (սոսինձ) (բացառությամբ 
գրասենյակային կամ կենցաղային սոսնձի). 
ամոնիումի աղեր. կենդանական ածուխ. 
ազոտաթթվական արծաթ. գունաբացող 
քիմիկատներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. բանջարանոցային կուլտուրաների 
սերմերի ծլմանը խոչընդոտող պատրաստուկներ. 
նիտրատներ. սոսինձներ երեսապատման 
սալիկների համար. բարիումի սուլֆատ. 
քիմիական նյութեր ներկեր պատրաստելու 
համար. մեթիլբենզոլ. մեթիլբենզեն. նատրիումի 
երկկարբոնատ քիմիական նպատակների 
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ, ոչ 
բժշկական կամ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. գունաթափող պատրաս-
տուկներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. զգայունացված չլուսակայված 
լուսաժապավեններ. փայտասպիրտի թորման 
արգասիքներ. հալանյութեր կարծր զոդման 
համար. հալանյութեր զոդման համար. բրոմ 
քիմիական նպատակների համար. 
անթրացենային քլորացված յուղ բույսերի 
պաշտպանության համար. ֆլոկուլյանտներ. 
լեցիթին (հումք). սուբստրատներ (տակդիրներ) 
բույսերն առանց հողի աճեցնելու 

համար(գյուղատնտեսություն). ցելյուլոզների 
(թաղանթանյութերի) բարդ եթերներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. կազեին 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ցելյուլոզների (թաղանթանյութերի) ածանց-
յալներ (քիմիական նյութեր). ցելյուլոզների 
(թաղանթանյութերի) պարզ եթերներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
մանրէաբանական պատրաստուկներ ոչ 
բժշկական նպատակների համար.  մանրէա-
բանական պատրաստուկներ ոչ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
կուլտուրաներ միկրոօրգանիզմներից, բացա-
ռությամբ բժշկական կամ անասնաբու ժական 
նպատակներով օգտագործվողների. գազի մուր 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
զգայունացված չլուսակայված կինոժա-
պավեններ. կոբալտի օքսիդներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. սոսինձներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
յուղեր մշակված կաշվի մշակման համար. 
կրեոզոտ քիմիական նպատակների համար. 
բաղադրություններ ձայնասկավառակների 
արտադրության համար. նյութեր ճարպերն 
անջատելու և տարրալուծելու համար. 
պլաստմասսաների դիսպերսում. լուծիչներ 
լաքերի համար. քաղցրացնող նյութեր 
արհեստական (քիմիական պատրաստուկ ներ). 
քիմիկատներ ջրի մաքրման համար. փափ-
կիչներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. զտող նյութեր (անմշակ պլաստ-
մասսաներ). զտող նյութեր (քիմիական նյութեր). 
զտող նյութեր (անօրգանական). զտող նյութեր 
(բուսական). գլյուկոզա արդյունաբերական 
նպատակների համար. սոսնձանյութ (սոսինձ), 
բացառությամբ գրասենյակային կամ 
կենցաղային, նպատակների համար 
օգտագործվողների. բնական սոսինձներ 
(սոսնձող նյութեր) արդյունաբերական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ, 
որոնք աղյուսե կամ քարե շարվածքը 
պաշտպանում են խոնավությունից, բացա-
ռությամբ ներկերի. ձկան սոսինձ, բացա-
ռությամբ գրասենյակային, սննդային կամ 
կենցաղային նպատակների համար օգտա-
գործվողների. կոնսերվանտներ գարեջրի 
համար. սինթետիկ նյութեր յուղերը կլանելու 
համար. խեցեգործական նյութեր մասնիկների 
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տեսքով, որպես զտող միջոցներ օգտագործելու 
համար. կոմպոստ. բաղադրություններ 
տեխնիկական խեցեղենի արտադրության 
համար դիատոմային հող մետաղների 
խածանյութեր. պատրաստուկներ բույսերի աճը 
կարգավորելու համար. պատրաստուկներ 
նստվածքի (դիրտի) հեռացման համար, 
բացառությամբ կենցաղայինի. ծովաջուր 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
միկրոտարրերով հարստացված պատրաս-
տուկներ բույսերի համար. քափուր 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
քիմիական ուժեղարարներ թղթի համար. 
քիմիական ուժեղարարներ կաուչուկի (ռետինի) 
համար. բուսահող (հումուս) հողը պարար-
տացնելու համար. մագնիսական հեղուկ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
կառավարող սարքի ուժեղարարի հեղուկներ. 
փոխհաղորդակային հեղուկ. պատրաստուկներ 
շարժիչներում հեղուկների եռալն արգելակող 
բաղադրությունների համար. խեցեգործական 
հավելանյութեր, որոնք օգտագործվում են 
թրծման ժամանակ (հատիկավոր և փոշու 
տեսքով). բաղադրություններ տրանսպոր  տային 
միջոցների շարժիչները սառեցնելու համար. 
քիմիկատներ ռադիատորները լվալու (մաքրելու) 
համար. մածկանման լցանյութեր ավտո մո բիլի 
թափքի վերանորոգման համար. ժելեր 
էլեկտրաֆորեզի համար. մածիկներ ապա-
կիների համար. փքեցրած կավ հիդրո-
պոնիկական կուլտուրաների համար 
(հիմնանյութ). պատրաստուկներ պաստառները 
պոկելու համար. քիմիական հավելանյութեր 
յուղերի համար. յուղային մածիկներ (մածվածք). 
սերմերի գեներ գյուղատնտեսական արտա-
դրության համար. ցողունային բջիջներ, 
բացառությամբ բժշկական կամ անասնա-
բուժական նպատակներով օգտագործվողների. 
կուլտուրաներ կենսաբանական հյուսվածք-
ներից, բացառությամբ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակներով օգտա-
գործվողների. պարարտանյութեր ձկան 
ալյուրից. ֆերմենտային պատրաստուկներ 
սննդի արդյունաբերության համար. 
ֆերմենտներ սննդի արդյունաբերության 
համար.  գլյուկոզա սննդի արդյունաբերության 
համար. լեցիթին սննդի արդյունաբերու թյան 
համար. լեցիթին արդյունաբերական 

նպատակների համար. պեկտին սննդարդյու-
նաբերության համար. պեկտին արդյունա-
բերական նպատակների համար. գինեթթվային 
կալիում (տարտրատ) սննդի արդյունաբե-
րության համար. գինեթթվային կալիում 
(տարտրատ) արդյունաբերական նպատակ-
ների համար. ալգինատներ սննդային 
արդյունաբերության համար. սնձան (գլյուտեն) 
սննդի արդյունաբերության համար. սնձան 
(գլյուտեն) արդյունաբերական նպատակների 
համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) սննդարդյու-
նաբերության համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
կաթնաշաքար (լակտոզ) (հումք). կաթնա-
ֆերմենտներ սննդի արդյունաբերության 
համար. կաթնաֆերմենտներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. կազեին 
սննդարդյունաբերության համար. անուշադրի 
սպիրտ. քիմիական նյութեր պիգմենտներ 
պատրաստելու համար. պատրաստուկ ներ 
միկրոօրգանիզմներից, բացառությամբ բժշկա-
կան կամ անասնաբուժական նպատակներով 
օգտագործվողների. հողային խառնուրդներ 
թաղարային մշակաբույսերի համար. պատրաս-
տուկներ մետաղների մխամեղմման համար. 
գլյուտամինի թթու արդյունաբերական 
նպատակների համար. թեյի լուծամզուքներ 
(էքստրակտ) դեղագործական ապրանքների 
արտադրության համար. թեյի լուծամզուքներ 
(էքստրակտ) սննդարդյունաբերության համար. 
օրգանական թափուկներ (պարարտանյութ). 
թեյի լուծամզուքներ (էքստրակտ) կոսմետիկայի 
արտադրության համար. կոլագեն (սոսնձանյութ) 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
սիլիցիումի կարբիդ (չմշակված). օժանդակ 
միջոցներ ոչ բժշկական կամ անասնաբուժա-
կան նպատակների համար. վիտամիններ 
սննդային հավելույթների արտադրության 
համար. վիտամիններ սննդարդյունաբերու թյան 
համար. հակաօքսիդանտներ արդյունա-
բերության մեջ օգտագործելու համար. 
հակաօքսիդանտներ կոսմետիկայի արտա-
դրության համար. հակաօքսիդանտներ դեղա-
գործական ապրանքների արտադրու թյան 
համար. հակաօքսիդանտներ սննդային 
հավելույթների արտադրության համար. 
պրոտեիններ արդյունաբերության համար. 
պրոտեիններ սննդային հավելույթների 
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արտադրության համար. պրոտեիններ 
սննդարդյունաբերության համար. ամոնիումի 
նիտրատ. վիտամիններ դեղագործական 
ապրանքների արտադրության համար. 
վիտամիններ կոսմետիկական արտադրության 
համար. ֆլավոնոիդներ արդյունաբերական 
նպատակների համար (ֆենոլային միա-
ցություններ). թիմոլ արդյունաբերական 
նպատակների համար. հողի հերկելի շերտ. 
փոխհաղորդիչ յուղեր. չմշակված պոլիմերային 
խեժեր. քիմիական պատվածքներ ակնա-
ոսպնյակների համար. կալոմել (սնդիկի քլորիդ). 
գոմաղբ. քսիլոլ. քսիլեն. բենզոլ. չմշակված 
բենզոլ. գրաֆեն. գիպս որպես պարարտանյութ 
օգտագործելու համար:

____________________

(210) 20190172  (111) 30140
(220) 01.02.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 01.02.2029
(730) «Արավ ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ձորափի 40, բն. 29, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

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

դաս 29. չիզբուրգեր (սենդվիչներ).
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 

առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ):

____________________

(210) 20190341  (111) 30141
(220) 26.02.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 26.02.2029
(730) Վահե Թովմասի Մնացականյան, Երևան, 
Տիգրանյան 7, բն. 51, AMԱրսեն Հեկտորի 
Սարդարյան, Երևան, Այգեձոր 78 Ա թաղ., տուն 
11, AM 

(442) 18.03.2019
(540) 

(511) 
դաս 45. իրավաբանական հետազոտու-

թյուններ. դատարանում իրավունքների 
ներկայացում. վեճերի այլընտրանքային 
(արտադատարանային) լուծման ծառայու-
թյուններ. իրավաբանական փաստաթղթերի 
նախապատրաստում. երրորդ անձանց համար 
պայմանագրերի համաձայնեցման հետ 
կապված իրավաբանական ծառայություն-
ներ. իրավաբանական հսկողության 
ծառա յություններ. փաստաբանական ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20190495 (111) 30142
(220) 19.03.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 19.03.2029
(730) «Գաուս» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ, 
Սպորտի փ., տուն 10, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(526) «AUTO» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կանաչ, սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 37. ավտոփականագործի, անվա-
դողերի հավասարակշռման, յուղի փոխման, 
բացքի ուղղման ծառայություններ:

____________________
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(210) 20190611  (111) 30143
(220) 29.03.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 29.03.2029
(730) «Գլոբալ էնջենիրինգ սոլուշնս» ՍՊԸ, 
Երևան, Եղ. Թադևոսյան 7, բն. 10, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(526) «Global Engineering Solutions» և «llc» գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(511) 

դաս 1. սոսնձող նյութեր արդյունաբերա-
կան նպատակների համար. աղեր պահա-
ծոյացման համար, բացառությամբ սննդի 
պատրաստման համար օգտագործվողների. 
օժանդակ հեղուկներ հղկանյութերի հետ 
օգտագործելու համար. ռետինացման (վուլկա-
նացման) ուժեղարարներ. հակափրփրային 
լուծույթներ էլեկտրական կուտակիչների 
համար. ացետատներ (քիմիական նյութեր). 
ցելյուլոզի ացետատ, չմշակված. մանրէա-
բանական պատրաստուկներ թթվեցնելու 
համար. քացախաթթվի անհիդրիդ. ացետոն. 
ացետիլեն. քառաքլորէթան. թթուներ. 
քիմիական պատրաստուկներ կոնդենսացման 
համար. քիմիական թթվակայուն բաղա-
դրություններ. պատրաստուկներ պողպատի 
մաքրամշակման համար. ակտինիում. 
քիմիական հավելանյութեր հորատման 
լուծույթների համար. քիմիական հավելա-
նյութեր մոտորային վառելիքի համար. մաքրող 
հավելանյութեր բենզինի համար. կպչուն 
բաղադրություններ վիրաբուժական վիրա-
կապման նյութերի համար. նյութեր ջուրը 
փափկացնելու համար. ակտիվացրած ածուխ. 
մղող գազեր աերոզոլների համար. 
լուսանկարչական թուլացուցիչներ. սոսինձներ 
հայտարարություններ փակցնելու համար. 
ագար-ագար. կցող նյութեր բետոնի համար. 
քիմիկատներ գյուղատնտեսության համար, 
բացառությամբ ֆունգիցիդների, հերբիցիդ-

ների, միջատասպանների և մակաբուծա-
սպանների. բաղադրություններ դողերի 
օդախցիկները նորոգելու համար. 
սպիտակուցներ (կենդա նական կամ բուսական, 
հումք). յոդային սպիտակուցներ. ածիկային 
սպիտակուցներ. ալբումինային թուղթ. 
ալկալիներ. կծու ալկալիներ. հողալկալիական 
մետաղներ. սպիրտներ. էթիլային սպիրտ. 
ծովային ջրիմուռներ (պարարտանյութեր). 
քիմիական նյութեր սննդամթերքը պահա-
ծոյացնելու համար. քիմիական պատրաս-
տուկներ մետաղների լեգիրումը հեշտացնելու 
համար. արզնահող. ալյումինային շիբ. 
ալյումինի հիդրատ. ալյումինի սիլիկատներ. 
ալյումինի քլորիդներ. ալյումինի յոդիդ. շիբ 
(պաղլեղ). քիմիկատներ հողը պարարտացնելու 
համար. ամերիցիում. օսլա արդյունաբերական 
նպատակների համար. քիմիական նյութեր 
օսլան նոսրացնելու համար (սոսնձազերծող). 
անուշադր. աղաթթու. ամոնիակային աղեր. 
ամոնիակ. ալդեհիդամոնիակ. ալյումինա-
ամոնիումային շիբ. ամիլացետատ. ամիլային 
սպիրտ. հեղուկ անջուր ամոնիակ. 
անհիդրիդներ. փայտածուխ. կենդանական 
սպիտակուցներ (հումք). անտրանիլային թթու. 
ներքին այրման շարժիչների վառելիքների 
հակաճայթիչներ. անտիֆրիզներ (հակա-
սառիչներ). հակադիրտեր. ծարիր. ծարիրի 
օքսիդ. ծարիրի սուլֆիտ. ապրետուրներ 
մանածագործվածքի համար. սենեգալյան 
բուսախեժ արդյունաբերական նպատակների 
համար. կպչուն բաղադրություններ ծառերը 
պատվաստելու համար. մածիկներ ծառերի 
ճեղքերի համար (անտառային տնտեսություն). 
արծաթի աղերի լուծույթներ արծաթապատման 
համար. արգոն. կապարի արսենատ. մկնդեղ. 
արսենային թթուներ. աստատին. վառելիք 
ատոմային ռեակտորների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ շարժիչներում այրուքը 
հեռացնելու համար. ինքնագունավորվող 
լուսանկարչական թուղթ. լուսարարներ 
տեքստիլ արտադրանքի համար. ազոտ. ազոտի 
օքսիդ. ազոտական պարարտանյութեր. 
ազոտական թթու. էնոլոգիական մանրէա-
սպաններ (գինու արտադրության ժամանակ 
օգտագործվող քիմիական պատրաստուկներ). 
պատրաստուկներ սևեռակման համար 
(լուսանկարչություն). լուծույթներ ցինկա-
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պատման համար. լուծույթներ գալվանա-
պատման համար. երանգավորող լուծույթներ 
(լուսանկարչություն). նատրիումի կարբոնատ. 
բարիում. բարիումի օքսիդ. բարիտային թուղթ. 
բարիումի միացություններ. նյութեր գուլպաների 
հատերը գնալը կանխելու համար. հիմքեր 
(քիմիական նյութեր). քիմիկատներ արծնի 
արտադրության համար, բացառությամբ 
ներկերի, պիգմենտների. բոքսիտներ. 
բենտոնիտ. բենզոլային շարքի թթուներ. 
բենզոլի ածանցյալներ. բենզոյական թթու 
(բենզոյաթթու). օրթոբենզոյական թթվի 
սուլֆիմիդ. սախարին. բերկելիում. նյութեր 
բետոնը փրփրեցնելու համար. պահպանող 
միջոցներ բետոնի համար, բացառությամբ 
ներկերի և յուղերի. անագի երկքլորիդ. կալիումի 
երկքրոմատ. նատրիումի երկքրոմատ. 
լուսարարներ և կոնսերվանտներ գարեջրի 
համար. կենսաբանական կատալիզատորներ. 
կալիումի երկօքսալատ. մանգանի երկօքսիդ. 
բիսմութ. բիսմութի հիմնային գալատ. 
խոնավացնող պատրաստուկներ սպիտա-
կեցնելիս օգտագործելու համար. գունա-
զերծիչներ մոմերի համար. դաբաղային 
փայտանյութ. փայտասպիրտ. փայտազանգված. 
փայտաքացախ (փայտահեղուկ). բորակ. 
բորական թթու արդյունաբերական նպա-
տակների համար. լուծույթներ հորատման 
համար. կարծր զոդանյութեր. քիմիկատներ 
կոնդենսացումը կանխելու համար. կատեխու 
(դաբաղման էքստրակտ). կաինիտ. կալցիումի 
ցիանամիդ (ազոտական պարարտանյութեր). 
կալիֆոռնիում. պլաստիկարարներ. պաշտ-
պանիչ նյութեր կաուչուկի համար. 
կարբոնատներ. մագնեզիումի կարբոնատ. 
ածխածին. ծծմբածխածին. ածխաթթու. 
կարբիդներ. կալցիումի կարբիդ. կասիոպիում 
(լյուտեցիում). կատալիզատորներ. ցելյուլոզ 
(թաղանթանյութ). թղթազանգված. վիսկոզ. 
ածխածնավորիչներ (մետալուրգիա). ֆերմիում. 
ջնարակներ խեցեղենի համար. ցերիում. 
հազվագյուտ հողերի մետաղների աղեր. 
ցեզիում. կետոններ. պատրաստուկներ 
կենդանական ածխից. ակտիվացրած ածուխ 
զտիչների համար. կենդանական ոսկրածուխ. 
արյան ածուխ. պատրաստուկներ, որոնք 
ապահովում են ածխի խնայողական 
օգտագործումը. սոսնձող միջոցներ կոշիկի 

համար. կալցիումի ացետատ. կալցիումի 
կարբոնատ. քլորակիր. քիմիկատներ ծխնե-
լույզները, բուխարիները մաքրելու համար. 
քիմիկատներ կաշին նորացնելու համար. 
արդյունաբերական քիմիկատներ. քիմիական 
պատրաստուկներ գիտական նպատակների 
համար, բացառությամբ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակներով օգտա-
գործվողների. քիմիական ռեակտիվներ, բացի 
բժշկական կամ անասնաբուժական նպա-
տակներով օգտագործվողներից. դանդա-
ղարարներ միջուկային ռեակտորների համար. 
քիմիական տրոհիչներ. քիմիական պատրաս-
տուկներ լաբորատոր անալիզների համար, 
բացառությամբ բժշկական կամ անասնա-
բուժական նպատակներով օգտագործվող ների. 
քլորատներ, քլոր. քլորհիդրատներ. քլորա-
ջրածնային թթու. քոլաթթու. քրոմատներ. 
քրոմային շիբ. քրոմի օքսիդ. քրոմի աղեր. 
քրոմական թթու. մածիկներ կաշվի համար. 
մածիկներ դողերի համար. սոսինձներ կոտրված 
իրերը նորոգելու համար. պատրաստուկներ 
ցեմենտին անջրանցիկություն հաղորդելու 
համար, բացառությամբ ներկերի. պաշտպանիչ 
նյութեր ցեմենտի համար, բացառությամբ 
ներկերի և յուղերի. հեղուկներ հիդրավլիկական 
համակարգերի համար. մոմային մածիկներ 
ծառերը պատվաստելու համար (այգեգործական 
եփուկ). կիտրոնաթթու արդյունաբերական 
նպատակների համար. լուսարարներ գինու 
քաղցրահյութի համար. շոհ վերջնամշակման և 
նախաներկման համար. սոսինձներ պաս-
տառների համար. լուսարարներ գինիների 
համար. կոլոդիում. աղեր մետաղների ներկման 
համար. փափկիչներ կաշվի համար, 
բացառությամբ յուղերի. նյութեր ծաղիկները 
թոշնելուց պաշտպանելու համար. կոնսեր-
վանտներ դեղագործական արդյունաբերու թյան 
համար. լուսաքիմիկատներ. զգայունաց ված 
գործվածք (պաստառ) լուսանկարչության 
համար. լուսաթիթեղներ. կոռոզիական (քայ-
քայիչ) պատրաստուկներ. պատրաստուկներ 
կաշին մշակելու համար. պատրաստուկներ 
մորթիները մշակելու համար. թթու գինեթթվային 
կալիում (տարտրատ) քիմիական նպատակների 
համար. կրոտոնալդեհիդ. կրիոգենային պատ-
րաստուկներ. սոսինձներ կաշվի համար. 
քիմիական նյութեր կաշվի մշակման համար. 
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քիմիկատներ կաշվի տոգորման համար. 
պղնձարջասպ. պղնձի սուլֆատ (ծծմբաթթվային 
պղինձ). կյուրիում. լուծույթներ ցիանատպության 
համար. ցիանիդներ. ֆեռոցիանիդներ. ցիմոլ. 
արտադրական գործընթացներում օգտա-
գործվող ճարպազրկող պատրաստուկ ներ. 
պատրաստուկներ սոսնձով կպցրածն 
անջատելու և պոկելու համար. քիմիկատներ 
յուղերն անջատելու և տարրալուծելու համար. 
սոսնձազերծող պատրաստուկներ. դեֆո-
լիանտներ (տերևաթափիչներ). կաղապարների 
յուղման հակահարակցային բաղադրություններ, 
արտադրանքի հանումը հեշտացնելու համար. 
նյութեր փայլատման համար. ջրազրկող 
պատրաստուկներ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. հակադիրտեր. դետեր-
գենտներ (լվացող նյութեր), որոնք 
օգտագործվում են արտադրության մեջ. 
դեքստրին (ապրետ). արատորոշման պատ-
րաս տուկներ ոչ բժշկական կամ անասնաբուժա-
կան նպատակների համար. դիաստազներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
երկազոթուղթ (երկազոտային լուսազգայուն 
թուղթ) պատճենման համար. պատրաստուկներ 
ձայնասկավառակները վերականգնելու համար. 
թորած ջուր. դոլոմիտ արդյունաբերական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
մետաղների մխման համար. դիսպրոզիում. 
թթվեցրած ջուր կուտակիչները լիցքավորելու 
համար. գլիցերին արդյունաբերական 
նպատակների համար. ծանր ջուր. լուսարարներ. 
իոնափոխանակիչներ (քիմիական նյութեր). 
պատրաստուկներ լուսաբռնկիչների համար. 
պատրաստուկներ, որոնք ապահովում են 
վառելիքի խնայողական օգտագործումը. 
ռեակտիվ թուղթ, բացառությամբ բժշկական 
կամ անասնաբուժական նպատակներով 
օգտագործվողների. հակաստատիկներ, 
բացառությամբ կենցաղայինների. աղեր 
գալվանական տարրերի համար. 
պատրաստուկներ արծնի մթնեցման համար. 
պատրաստուկներ ապակու մթնեցման համար. 
քիմիկատներ ապակին և արծնը ներկելու 
համար. լուսաէմուլսիաներ. էմուլգարար ներ. 
զգայունացված լուսաթիթեղներ. պատրաս-
տուկներ շոհավորման համար. պարար-
տանյութեր. ֆերմենտային պատրաստուկներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 

ֆերմենտներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. շմշակված էպօքսիդային խեժեր. 
նյութեր գազազտման համար. էրբիում. 
քացախաթթու. ինդիկատորային թուղթ 
(քիմիական). բարդ եթերներ. էթան. պարզ 
եթերներ. էթիլային եթեր. պարզ գլիկոլային 
եթեր. պարզ մեթիլային եթեր. ծծմբի եթեր. 
քիմիկատներ գործվածքի վրա հետքերի 
առաջացումը կանխելու համար. եվրոպիում. 
բաղադրություններ կրակմարիչների համար. 
ալյուր արդյունաբերական նպատակների 
համար. երկաթի աղեր. ֆերմենտներ քիմիական 
նպատակների համար. ֆեռոտպության լուսա-
թիթեղներ (լուսանկարչություն). պարարտա-
նյութերի պատրաստուկներ. հրակայուն 
բաղադրություններ. բաղադրություններ պտու-
տա կաձև պարուրակների ակոսահատման 
համար. զտող պատրաստուկներ ըմպելիքների 
արդյունաբերական արտադրության համար. 
տրոհվող նյութեր միջուկային էներգիա 
ստանալու համար. պատրաստուկներ 
սևեռակման համար (լուսանկարչություն). 
ծծմբածաղիկ քիմիական նպատակների համար. 
նյութեր ֆլյուատապատման համար. ֆտոր. 
ֆտորի միացություններ. ֆտորաջրածնային 
թթու. գրաֆիտ արդյունաբերական 
նպատակների համար. կապակցող նյութեր 
ձուլման արտադրության համար. կաղապարման 
խառնուրդներ ձուլակաղապարների համար. 
քիմիական հավելանյութեր միջատասպան 
նյութերի համար. քիմիական հավելանյութեր 
ֆունգիցիդների համար. մրջնաթթու. 
ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) քիմիական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
տեքստիլ արդյունաբերության մեջ լմելու 
ժամանակ օգտագործելու համար. լմման 
ժամանակ օգտագործվող պատրաստուկներ. 
ֆրանցիում. արգելակի հեղուկներ. լամպի մուր 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
քիմիական պատրաստուկներ միսն ապխտելու 
համար. գադոլինիում. գխտորներ (դաբաղ ման). 
գխտորաթթու թանաքի արտադրության 
համար. գալիում. լուսանկարչական թուղթ. 
գխտորադաբաղային թթու. տանին. պատրաս-
տուկներ ցինկապատման համար. պատ-
րաստուկներ գալվանապատման համար. 
գամբիր (դաբաղանյութ). պաշտպանական 
գազեր եռակցման համար. պնդացված գազեր 
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արդյունաբերական նպատակների համար. 
ժելատին լուսանկարչության մեջ օգտագործելու 
համար. ժելատին արդյունաբերական 
նպատակների համար. քարաղ. գազակլանիչներ 
(քիմիապես ակտիվ նյութեր). չոր սառույց 
(ածխածնի երկօքսիդ). բուսական սոսինձներ 
միջատների դեմ պայքարելու համար. 
գլյուկոզաիդներ. գլիցերիդներ. գլիկոլներ. 
գունազերծիչներ ճարպերի համար. ճարպա-
թթուներ. մածիկ ծառերը պատվաստելու 
համար. գուանո (թռչնաղբ). բալզամ (բալասան) 
գուրյունից լաք պատրաստելու համար. հելիում. 
հոլմիում. պտուղների աճն արագացնող 
հորմոններ. քիմիկատներ այգեգործության և 
բանջարաբուծության համար, բացառությամբ 
ֆունգիցիդների, հերբիցիդների, միջատա-
սպանների և մակաբուծասպանների. յուղեր 
սննդամթերքի պահպանման համար. յուղեր 
արտադրման ընթացքում կաշվի մշակման 
համար. յուղեր կաշվի դաբաղման համար. 
դիսպերսարարներ նավթի համար. դիս-
պերսարարներ յուղերի համար. գունաթափող 
պատրաստուկներ յուղերի համար. քիմիկատներ 
յուղերը մաքրելու hամար. հումուս. հիդրատներ. 
ածխաջրեր. հիդրազին. ջրածին. նատրիումի 
հիպոքլորիտ. հիպոսուլֆիտներ. քիմիկատներ 
գործվածքներին անջրանցիկություն հաղոր-
դելու համար. քիմիկատներ գործվածքների 
տոգորման համար. քիմիկատներ կաշվին 
անջրանցիկություն հաղորդելու համար. յոդ 
քիմիական նպատակների համար. յոդի աղեր. 
յոդական թթու. յոդ արդյունաբերական 
նպատակների համար. իզոտոպներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. ճենակավ 
(սպիտակ). դիատոմիտ. կիզելգուր. կրիպտոն. 
կաթնաթթու. կաթնաֆերմենտներ քիմիական 
նպատակների համար. լանթան. պատ-
րաստուկներ ոսպնյակների խամրումը կանխելու 
համար. լիթիումի օքսիդ. լիթիում. պաշտպանիչ 
նյութեր քարե շարվածքի համար, բացառությամբ 
ներկերի և յուղերի. պաշտպանիչ նյութեր 
աղյուսե շարվածքի համար, բացառությամբ 
ներկերի և յուղերի. մագնեզիտներ. մագնե-
զիումի քլորիդներ. մանգանատներ. մանգրենու 
կեղև արդյունաբերական նպատակների 
համար. քիմիկատներ ապակու փայլատման 
համար. սնդիկ. սնդիկի աղեր. սնդիկի 
օքսիդներ. մետաղակերպներ. ազնիվ մետաղ-

ների աղեր արդյունաբերական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ մետաղների 
շիկամշակման համար. մեթան. քիմիական 
պատրաստուկներ խաղողը չոռից (սնկային 
հիվանդություն) պաշտպանելու համար. 
հանքային թթուներ. աղեր արդյունաբերական 
նպատակների համար. խոնավացնող 
պատրաստուկներ ներկելիս օգտագործելու 
համար. նավթալին. նեոդիմ. նեոն. նեպտունիում. 
թունավոր գազերի չեզոքարարներ. քիմիական 
պատրաստուկներ հատիկաբույսերը մրիկից 
պաշտպանելու hամար. ուրանի նիտրատ. 
զգայունացված թիթեղիկներ օֆսեթ տպա-
գրության համար. օլեինային թթու. օլիվին 
(ձիթակն) (սիլիկատային միներալ). ոսկու աղեր. 
թրթնջկաթթվային կալիում. օքսալատներ. 
թրթնջկաթթու. թթվածին արդյունաբերական 
նպատակների համար. ջրածնի պերօքսիդ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
պալադիումի քլորիդներ. բորակով ներծծված 
թուղթ. լուսաչափական թուղթ. զգայունացված 
թուղթ. լակմուսաթուղթ. պեկտիններ 
լուսանկարչության մեջ օգտագործելու համար. 
նատրիումի պերբորատներ. պերկարբոնատ-
ներ. պերքլորատներ. պերսուլֆատներ. 
պերծծմբական թթու. կարբոլային թթու 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ֆոսֆատներ (պարարտանյութեր). խարամներ 
(պարարտանյութեր). ֆոսֆատիդներ. ֆոսֆոր. 
սուպերֆոսֆատներ (պարարտա նյութեր). 
թուղթ լուսապատճենման համար. ֆոսֆորա-
կան թթու. գործվածք լուսապատճենների 
համար. լուսահայտածիչներ. լուսա-
զգայունարարներ. պիկրինային թթու. չմշակված 
պլաստմասսաներ. պլաստիզոլներ. կապարի 
ացետատ. կապարի օքսիդ. պլուտոնիում. 
պոլոնիում. կարտոֆիլի ալյուր արդյունա-
բերական նպատակների համար. տորֆա-
հումուսային թաղարներ այգեգործության և 
բանջարաբուծության համար. պոտաշ. կալիում. 
ջրային պոտաշ. պրազեոդիմ. պրոմեթիում. 
պրոտակտինիում. չմշակված պրոտեիններ. 
պիրոգխտորաթթու. քվեբրախո արդյունա-
բերական նպատակների համար. չմշակված 
սինթետիկ խեժեր. չմշակված արհեստական 
խեժեր. ռադիոակտիվ տարրեր գիտական 
նպատակների համար. ռադոն. ռադիում 
գիտական նպատակների համար. 
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սառնազդակներ. հացահատիկային բույսերի 
մշակման կողմնակի արգասիքներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
չմշակված ակրիլային խեժեր. ռենիում. 
զգայունացված ռենտգենյան լուսակայված 
թաղանթներ. բաղադրություններ դողերը 
նորոգելու համար. ռուբիդիում. կաղապարման 
ավազ. սալիցիլային թթու. բորակներ. 
սամարիում. սոուսներ ծխախոտը 
բուրավետացնելու համար. մետաղական 
օճառներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. սկանդիում. սեբացինային թթու. աղեր 
(քիմիական պատրաստուկներ). չմշակված 
աղեր (հումք). աղեր (պարարտանյութեր). սելեն. 
սերմերի պահպանմանը նպաստող նյու թեր. 
սիլիկատներ. սիլիցիում. սիլիկոններ. 
նատրիում. սուլֆիտներ. քիմիկատներ զոդման 
համար. քիմիկատներ եռակցման համար. 
կալցինացված սոդա. կաուստիկներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
կաուստիկ սոդա արդյունաբերական նպա-
տակների համար. նատրիումի աղեր (քիմիական 
պատրաստուկներ). ծծումբ. ազոտաթթվային 
բիսմութ քիմիական նպատակների համար. 
բարիտներ. շպինելներ (օքսիդային 
հանքանյութ). ստեարինային թթու. ստրոն-
ցիում. մուր արդյունաբերական կամ 
գյուղատնտեսական նպատակների համար. 
հեղուկներ էլեկտրական կուտակիչները 
սուլֆատազրկելու համար. սուլֆաթթուներ. 
ծծմբային թթու. ծծմբական թթու. աղտոր 
դաբաղման ժամանակ օգտագործելու համար. 
քիմիկատներ անտառային տնտեսության 
համար, բացառությամբ ֆունգիցիդների, 
հերբիցիդների, միջատասպանների և մակա-
բուծասպանների. տալկ (մագնեզիումի 
սիլիկատ). աղաղակեղև. տանիններ. դաբաղիչ 
նյութեր. կալցիումի աղեր. դաբաղաթթու. 
տապիոկայի ալյուր արդյունաբերական 
նպատակների համար. գինեքար, բացա-
ռությամբ դեղագործական նպատակների 
համար օգտագործվողի. գինեթթու. տեխ-
նեցիում. տելուր. մակերևութային ակտիվ 
նյութեր. տերբիում. քիմիկատներ ապակին 
ներկելու համար. պատրաստուկներ ապակու 
խամրումը կանխելու համար. քիմիկատներ 
պատուհանի ապակիների խամրումը կանխելու 
համար. հող բույսեր աճեցնելու համար. 

ֆուլերային հող տեքստիլ արդյունաբերության 
համար. հազվագյուտ հողեր. պարարտ 
կավահող. քառաքլորմեթան. քառաքլորիդներ. 
խոնավացնող պատրաստուկներ մանածա-
գործության համար. թալիում. թիոկարբոնիլիդ. 
թորիում. տիտանի երկօքսիդ արդյունաբերական 
նպատակների համար. տիտանիտ. տոլուոլ. 
տորֆ (պարարտանյութ). պաշտպանիչ նյութեր 
կղմինդրի համար, բացառությամբ ներկերի և 
յուղերի. վոլֆրամական թթու. ուրանի օքսիդ. 
հեղուկ ապակի (լուծվող). արդյունաբերական 
պատրաստուկներ միսը փափկացնելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ խաղողը 
հիվանդությունից պաշտպանելու համար. գինու 
սպիրտ. երանգավորող աղեր (լուսա-
նկարչություն). ռետինացնող (վուլկանացնող) 
պատրաստուկներ. վիթերիտ. քսենոն. 
իտերբիում. իտրիում. քլորիդներ. սուլֆատներ. 
ցիրկոնիումի երկօքսիդ. արդյունաբերական 
պատրաստուկներ սննդամթերքի պատ-
րաստման գործընթացն արագացնելու համար. 
ամոնիակ (ցնդող ալկալի) արդյունաբերության 
մեջ օգտագործելու համար. ալկալիական 
մետաղների յոդիդներ. ալկալիական մետաղ-
ներ. ալկալիական մետաղների աղեր. 
ալկալոիդներ. ալգինատներ արդյունաբերու-
թյան մեջ օգտագործելու համար. ալյումինի 
ացետատ. օսլայի շրեշ (սոսինձ) (բացառությամբ 
գրասենյակային կամ կենցաղային սոսնձի). 
ամոնիումի աղեր. կենդանական ածուխ. 
ազոտաթթվական արծաթ. գունաբացող 
քիմիկատներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. բանջարանոցային կուլտուրաների 
սերմերի ծլմանը խոչընդոտող պատրաստուկներ. 
նիտրատներ. սոսինձներ երեսապատման 
սալիկների համար. բարիումի սուլֆատ. 
քիմիական նյութեր ներկեր պատրաստելու 
համար. մեթիլբենզոլ. մեթիլբենզեն. նատրիումի 
երկկարբոնատ քիմիական նպատակների 
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ, ոչ 
բժշկական կամ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. գունաթափող պատրաս-
տուկներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. զգայունացված չլուսակայված լուսա-
ժապավեններ. փայտասպիրտի թորման 
արգասիքներ. հալանյութեր կարծր զոդման 
համար. հալանյութեր զոդման համար. բրոմ 
քիմիական նպատակների համար. անթրա-
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ցենային քլորացված յուղ բույսերի 
պաշտպանության համար. ֆլոկուլյանտներ. 
լեցիթին (հումք). սուբստրատներ (տակդիրներ) 
բույսերն առանց հողի աճեցնելու համար 
(գյուղատնտեսություն). ցելյուլոզների 
(թաղանթանյութերի) բարդ եթերներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
կազեին արդյունաբերական նպատակների 
համար. ցելյուլոզների (թաղանթանյութերի) 
ածանցյալներ (քիմիական նյութեր). 
ցելյուլոզների (թաղանթանյութերի) պարզ 
եթերներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. մանրէաբանական պատրաստուկներ 
ոչ բժշկական նպատակների համար. 
մանրէաբանական պատրաստուկներ ոչ 
բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար. կուլտուրաներ միկրո-
օրգանիզմներից, բացառությամբ բժշկական 
կամ անասնաբուժական նպատակներով 
օգտագործվողների. գազի մուր արդյունա-
բերական նպատակների համար. 
զգայունացված չլուսակայված կինո-
ժապավեններ. կոբալտի օքսիդներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. սոսինձներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
յուղեր մշակված կաշվի մշակման համար. 
կրեոզոտ քիմիական նպատակների համար. 
բաղադրություններ ձայնասկավառակների 
արտադրության համար. նյութեր ճարպերն 
անջատելու և տարրալուծելու համար. 
պլաստմասսաների դիսպերսում. լուծիչներ 
լաքերի համար. քաղցրացնող նյութեր, 
արհեստական (քիմիական պատրաստուկներ). 
քիմիկատներ ջրի մաքրման համար. 
փափկիչներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. զտող նյութեր (անմշակ պլաստ-
մասսաներ). զտող նյութեր (քիմիական նյութեր). 
զտող նյութեր (անօրգանական). զտող նյութեր 
(բուսական). գլյուկոզա արդյունաբերական 
նպատակների համար. սոսնձանյութ (սոսինձ), 
բացառությամբ գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար 
օգտագործվողների. բնական սոսինձներ 
(սոսնձող նյութեր) արդյունաբերական նպա-
տակների համար, պատրաստուկներ, որոնք 
աղյուսե կամ քարե շարվածքը պաշտպանում 
են խոնավությունից, բացառությամբ ներկերի. 
ձկան սոսինձ, բացառությամբ գրասենյակային, 

սննդային կամ կենցաղային նպատակների 
համար օգտագործվողների. կոնսերվանտներ 
գարեջրի համար. սինթետիկ նյութեր յուղերը 
կլանելու համար. խեցեգործական նյութեր 
մասնիկների տեսքով, որպես զտող միջոցներ 
օգտագործելու համար. կոմպոստ. բաղա-
դրություններ տեխնիկական խեցեղենի 
արտադրության համար. դիատոմային հող. 
մետաղների խածանյութեր. պատրաստուկներ 
բույսերի աճը կարգավորելու համար. 
պատրաստուկներ նստվածքի (դիրտի) 
հեռացման համար, բացառությամբ կենցա-
ղայինի. ծովաջուր արդյունաբերական նպա-
տակների համար. միկրոտարրերով 
հարստացված պատրաստուկներ բույսերի 
համար. քափուր արդյունաբերական 
նպատակների համար. քիմիական 
ուժեղարարներ թղթի համար. քիմիական 
ուժեղարարներ կաուչուկի (ռետինի) համար. 
բուսահող (հումուս) հողը պարարտացնելու 
համար. մագնիսական հեղուկ արդյունա-
բերական նպատակների համար. կառավարող 
սարքի ուժեղարարի հեղուկներ. փոխ-
հաղորդակային հեղուկ. պատրաստուկներ 
շարժիչներում հեղուկների եռալն արգելակող 
բաղադրությունների համար. խեցեգործական 
հավելանյութեր, որոնք օգտագործվում են 
թրծման ժամանակ (հատիկավոր և փոշու 
տեսքով). բաղադրություններ տրանսպորտային 
միջոցների շարժիչները սառեցնելու համար. 
քիմիկատներ ռադիատորները լվալու (մաքրելու) 
համար. մածկանման լցանյութեր ավտոմոբիլի 
թափքի վերանորոգման համար. ժելեր 
էլեկտրաֆորեզի համար. մածիկներ ապա-
կիների համար. փքեցրած կավ հիդրո-
պոնիկական կուլտուրաների համար 
(հիմնանյութ). պատրաստուկներ պաստառները 
պոկելու համար. քիմիական հավելանյութեր 
յուղերի համար. յուղային մածիկներ (մածվածք). 
սերմերի գեներ գյուղատնտեսական 
արտադրության համար. ցողունային բջիջներ, 
բացառությամբ բժշկական կամ անասնա-
բուժական նպատակներով օգտագործվող ների. 
կուլտուրաներ կենսաբանական հյուսվածք-
ներից, բացառությամբ բժշկական կամ 
ասնաբուժական նպատակներով օգտա-
գործվողների. պարարտանյութեր ձկան 
ալյուրից. ֆերմենտային պատրաստուկներ 
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սննդի արդյունաբերության համար. ֆեր-
մենտներ սննդի արդյունաբերության համար. 
գլյուկոզա սննդի արդյունաբերության համար. 
լեցիթին սննդի արդյունաբերության համար. 
լեցիթին արդյունաբերական նպատակների 
համար. պեկտին սննդարդյունաբերության 
համար. պեկտին արդյունաբերական 
նպատակների համար. գինեթթվային կալիում 
(տարտրատ) սննդի արդյունաբերության 
համար. գինեթթվային կալիում (տարտրատ) 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ալգինատներ սննդային արդյունաբերու թյան 
համար. սնձան (գլյուտեն) սննդի արդյու-
նաբերության համար. սնձան (գլյուտեն) 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
կաթնաշաքար (լակտոզ) սննդարդյունա-
բերության համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
կաթնաշաքար (լակտոզ) (հումք). կաթնա-
ֆերմենտներ սննդի արդյունաբերության 
համար. կաթնաֆերմենտներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. կազեին 
սննդարդյունաբերության համար. անուշադրի 
սպիրտ. քիմիական նյութեր պիգմենտներ 
պատրաստելու համար. պատրաստուկ ներ 
միկրոօրգանիզմներից, բացառությամբ 
բժշկական կամ անասնաբուժական նպա-
տակներով օգտագործվողների. հողային 
խառնուրդներ թաղարային մշակաբույսերի 
համար. պատրաստուկներ մետաղների 
մխամեղմման համար. գլյուտամինի թթու 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
թեյի լուծամզուքներ (էքստրակտ) դեղա-
գործական ապրանքների արտադրության 
համար. թեյի լուծամզուքներ (էքստրակտ) 
սննդարդյունաբերության համար. օրգանա կան 
թափուկներ (պարարտանյութ). թեյի լուծա-
մզուքներ (էքստրակտ) կոսմետիկայի 
արտադրության համար. կոլագեն (սոսնձանյութ) 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
սիլիցիումի կարբիդ (չմշակված). օժանդակ 
միջոցներ ոչ բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար. վիտամիններ սննդային 
հավելույթների արտադրության համար. 
վիտամիններ սննդարդյունաբերության համար. 
հակաօքսիդանտներ արդյունաբերության մեջ 
օգտագործելու համար. հակաօքսիդանտներ 
կոսմետիկայի արտադրության համար. 

հակաօքսիդանտներ դեղագործական ապրանք-
ների արտադրության համար. հակա-
օքսիդանտներ սննդային հավելույթների 
արտադրության համար. պրոտեիններ 
արդյունաբերության համար. պրոտեիններ 
սննդային հավելույթների արտադրության 
համար. պրոտեիններ սննդարդյունաբերության 
համար. ամոնիումի նիտրատ. վիտամիններ 
դեղագործական ապրանքների արտադրության 
համար. վիտամիններ կոսմետիկական 
արտադրության համար. ֆլավոնոիդներ 
արդյունաբերական նպատակների համար 
(ֆենոլաալդեհիդային միացություններ). թիմոլ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
հողի հերկելի շերտ. փոխհաղորդիչ յուղեր. 
չմշակված պոլիմերային խեժեր. քիմիական 
պատվածքներ ակնաոսպնյակների համար. 
կալոմել (սնդիկի քլորիդ). գոմաղբ. քսիլոլ. 
քսիլեն. բենզոլ. չմշակված բենզոլ. գրաֆեն. 
գիպս որպես պարարտանյութ օգտագործելու 
համար:

____________________

(210) 20190632  (111) 30144
(220) 03.04.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 03.04.2029
(730) «Ռեսթ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արամի նրբ., 
շ. 5ա, բն. 9, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(526) «Club», «Bar» և «Restaurant» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ. բարերի 
ծառայություններ:

____________________
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(210) 20190776  (111) 30145
(220) 16.04.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 16.04.2029
(730) Լիլիթ Իվանի Մարգարյան, Երևան, 
Հրաչյա Քոչար 41, բն. 34, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

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

դաս 29. կարտոֆիլի չիպսեր. 
դաս 43. խորտկարանների ծառայու-

թյուններ:
____________________

(210) 20190817  (111) 30146
(220) 22.04.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 22.04.2029
(730) Գևորգ Ղալումյան, Երևան, Զաքյան փ., 
5-31, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(526) «INDIVIDUAL BOUTIQUE» արտահայ տու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
բաց շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. հագուստ.
դաս 35. հագուստի վաճառք:

____________________

(210) 20190822  (111) 30147
(220) 23.04.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 23.04.2029
(730) «Սիս նատուրալ» ՓԲԸ, Արագածոտնի 
մարզ, գ. Աղձք, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(526) Շշի արտաքին ձևն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, բաց և մուգ նարնջագույն, կանաչ 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 21. ապակե շշեր. պլաստմասսայե 
շշեր.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա-
մզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. կոճա-
պղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի 
քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. 
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. 
բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. մրգահյութեր. օշարակներ ըմպելիքների 
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համար. ջրեր (ըմպելիքներ). լիթիումաջուր. 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. 
սեղանի ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների համար. 
ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված քաղցու. 
օրշադ. սոդայաջուր. շարբաթ (ըմպելիք). 
տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. գազավորված ջուր. սարսապարիլ 
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե-
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ, 
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20190896 (111) 30148
(220) 30.04.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 30.04.2029
(730) Ինթերսթեյթ Հոթելս ընդ Ռեզորթս  Ինք., 
ը Դելավեր քորփորեյշըն, US 
(442) 03.06.2019
(540) 

(526) «HOTELS» և «RESORTS» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 35. ռեստորանների, հյուրանոցների, 
կոնֆերանսների կենտրոնների, կոնդոմինիում 
կենտրոնների և հանգստյան տների կար-
գավորում և կառավարում երրորդ անձանց 
համար. խորհրդատվություն երրորդ անձանց 
համար հյուրանոցների բիզնես պլանավորման 
հարցերով.

դաս 37. խորհրդատվություն երրորդ 
անձանց համար հողի մշակման ծառայու-
թյունների բնագավառում, մասնավորապես՝ 
հյուրանոցների պլանավորման և մանրա-
կերտման հարցերով.

դաս 42. խորհրդատվություն երրորդ 
անձանց համար հյուրանոցների ինտերիերի 
դիզայնի պլանավորման և  մանրակերտման 
հարցերով:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20190899 (111) 30149
(220) 30.04.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 30.04.2029
(730) Ինթերսթեյթ Հոթելս ընդ Ռեզորթս  Ինք., 
ը Դելավեր քորփորեյշըն, US 
(442) 03.06.2019
(540) 

(526) «HOTELS & RESORTS» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. ռեստորանների, հյուրանոցների, 
կոնֆերանսների կենտրոնների, կոնդոմինիում 
կենտրոնների և հանգստյան տների կարգա-
վորում և կառավարում երրորդ անձանց 
համար. խորհրդատվություն երրորդ անձանց 
համար հյուրանոցների բիզնես պլանավորման 
հարցերով.

դաս 37. խորհրդատվություն երրորդ 
անձանց համար հողի մշակման ծառայու-
թյունների բնագավառում, մասնավորապես՝ 
հյուրանոցների պլանավորման և մանրա-
կերտման հարցերով.
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դաս 42. խորհրդատվություն երրորդ 
անձանց համար հյուրանոցների ինտերիերի 
դիզայնի պլանավորման և մանրակերտման 
հարցերով:  
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20190900 (111) 30150
(220) 30.04.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 30.04.2029
(730) «Արմ-մեդ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան 
Մեծ պող. 6/23, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

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

դաս 39. զբոսաշրջային ծառայություններ 
մատուցող տուրիստական գործակալություն: 

____________________

(210) 20190902 (111) 30151
(220) 30.04.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 30.04.2029
(730) «Արմ-մեդ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան 
Մեծ պող. 6/23, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

(526) «թրավել» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

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

դաս 39. զբոսաշրջային ծառայություններ 
մատուցող տուրիստական գործակալություն:

____________________

(210) 20190913  (111) 30152
(220) 03.05.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 03.05.2029
(730) «Բետա» ՍՊԸ, Երևան, Անդրանիկի 94, 
բն. 30, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

(591) «BEER AND MEAT» և «SINCE 2013» գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. քեմ-
պինգների ծառայություններ. ճաշարանների 
ծառայություններ հիմնարկներում կամ 
ուսումնական հաստատություններում. 
ռեստո րանների ծառայություններ. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
բարերի ծառայություններ. կահույքի, սեղանի 
սպիտա կեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 
սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար. խոհանոցային սարքերի 
վարձույթ: 
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________
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(210) 20190914  (111) 30153
(220) 03.05.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 03.05.2029
(730) Զաքարե Սեդրակի Սարգսյան, Շիրակի 
մարզ, ք. Գյումրի, Վարդ-բաղ 1 մ/շ, 1-ին թաղ., 
շ. 10, բն. 89, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ, մասնա-
վորապես՝ ռեստորանների ծառայություններ, 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ, սրճարանների ծառայություն-
ներ, նախաճաշարանների ծառայություններ, 
բարերի ծառայություններ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20191121  (111) 30154
(220) 29.05.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 29.05.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Զոհրապ 
Ղազարեան, Երևան, Կողբացի 20/3, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(526) «Beauty Center» գրառումն ինքնուրույն 
պահ պա նության օբյեկտ չէ:

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

դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. դեղերով 
չտոգորված մաշկի խնամքի միջոցներ. դեղերով 
չտոգորված արդուզարդի պարագաներ.

դաս 35. վաճառք. 
դաս 44. վարսավիրանոցների ծառայու-

թյուններ. գեղեցկության սրահների ծառա-
յություններ, մասնավորապես՝ դիմահարդա րում, 
մատնահարդարում, ոտնահարդարում, 
էպիլյացիա (մազահեռացում), մերսում, 
դաջ վածք, ականջի դակում, պիրսինգ. 
մաշկաբանական, կոսմետոլոգիա կան, ախտ-
որոշիչ լաբորատոր ծառայություններ:

____________________

(210) 20191183  (111) 30155
(220) 05.06.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 05.06.2029
(730) «Լիդիա» ՍՊԸ, RU 
(442) 01.07.2019
(540) 

(511) 
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 ըմպելիքներ. 
բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). 
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք): 

____________________
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(210) 20191187  (111) 30156
(220) 06.06.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 06.06.2029
(730) ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US 
(442) 16.07.2019
(540) 

(511) 
դաս 25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող 

հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստ-
ների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ. 
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ 
(երկար). քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. 
գուլպաների կրկնակրունկներ. բերետներ. 
բլուզներ. բոաներ (մորթե վզպատներ՝ 
գորժետներ). կեպիներ՝ որպես գլխարկներ. 
տրիկոտաժեղեն. երկարաճիտ կոշիկներ. 
կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր (կոշիկների մասեր). 
քրտնակալներ. տաբատակալներ. քուղերով 
կիսակոշիկներ. հագուստի օձիքներ. կաշնեներ. 
լիֆեր. բռնցքամարտիկների վարտիքներ. 
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի 
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ 
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ 
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտիներ 
(հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտերներ, 
պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական 
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճա-
գուլպաների համար. կախակապեր. կապեր 
երկար գուլպաների համար. կոշիկների 
ճտքեր. միջատակեր. շապիկներ (բլուզներ). 
պլաստրոններ. կրծքակալներ. հագուստ. 
բոլորագլխարկներ. մետաղե եզրակ կոշիկների 
համար. մորթիներ (հագուստ). հանովի 
օձիքներ. զուգագուլպաներ. կոմբինեզոններ 
ջրային դահուկների համար. կոմբինեզոններ 
(հագուստ). քրտինք ներծծող ներքնազգեստ. 
առանց քուղերի սեղմիրաններ (գրացիաներ). 
կոստյումներ. պատրաստի հագուստ. 
մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ). 
ականջակալներ (հագուստ). փողկապներ. 
կոշկերեսներ. զանգապաններ. բրիջիներ. 
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների 
համար. վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). 

պատրաստի աստառներ (հագուստի տար-
րեր). վզպատներ. շարֆեր. տրիկոտաժե 
հագուստ. ներդիրներ շապիկների համար. 
էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. բուտսեր 
(ֆուտբոլային). ցիլինդրներ. գաբարդիններ 
(հագուստ). սեղմիրաններ (ներքնազգեստ). 
գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկ-
ներ. բաճկոնակներ. փողքաժապավեններ. 
գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և 
ուսերը. մարմնամարզական կոշիկներ. 
մանտո. անջրանցիկ հագուստ. սռնապաններ 
(գամաշներ՝ տաք գուլպաներ կոճերից մինչև 
ծնկները). հագուստ ջերսիից. շրջազգեստներ. 
նորածնի օժիտ (հագուստ). շքազգեստներ 
(սպասավորների). սպորտային տրիկոտաժեղեն. 
բազկապատներ. գոգնոցներ (հագուստ). 
մուֆտաներ (հագուստ). օրարի (եկեղեցական 
հագուստ). առանց մատների ձեռնոցներ. 
խույրեր (եկեղեցական գլխարկ). տնային 
կոշիկներ. կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ). 
մուշտակներ. լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկ. 
գրպաններ հագուստի համար. պիժամաներ. 
զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. 
կիսավարտիքներ. կրծկալներ. վերարկուներ. 
կոշիկների կրնկատակեր. պատմուճաններ 
(պարեգոտներ). ռանտեր կոշիկների համար. 
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ). 
բաճկոններ (հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր 
(հագուստ). լողագլխարկներ. լողավարտիքներ. 
լողազգեստներ. բաղնիքի խալաթներ. 
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. ներբաններ. 
կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. ոչ 
էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի համար. սեպեր 
բուտսերի համար. սպորտային կիսակոշիկներ. 
գլխակապեր (հագուստ). գլխանոցով 
բաճկոն. տակի շրջազգեստներ. դահուկների 
կիսակոշիկներ. կանացի ներքնաշապիկներ 
(կոմբինացիա). բոդի (կանացի ներքնազգեստ). 
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ). 
հագուստ մարմնամարզիկների համար. 
հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե 
հագուստ. թիկնոցներ. դիմակահանդեսի 
կոստյումներ. սարիներ. կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ. չալմաներ. ժապավենակապ 
փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի 
գլխարկներ. ձկնորսական բաճկոններ. 
գոտի-քսակներ (հագուստ). կրծքի գրպանի 
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թաշկինակներ. թղթե գդակներ (հագուստ). 
դիմակներ քնելու համար. կիսատաբատաձև 
շրջազգեստներ. պոնչոներ. սարոնգներ. 
դահուկորդների ձեռնոցներ. լեգինսներ 
(շալվար). սարաֆաններ. հովարներ՝ որպես 
գլխարկներ. կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). 
սպորտային մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե 
ոտնաման). ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը 
հասնող կոշիկներ. քրտինք ներծծող 
կարճագուլպաներ. վարսավիրական թիկնոց. 
կարատեի համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ. 
մարմնամարզական կիպ նստող զգեստ. 
կիմոնո. թևքերով մանկական կրծկալներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
նիհարեցնող նյութեր պարունակող հագուստ. 
ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի կրունկի 
պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկներ. 
թաթմաններ. հագուստ, այդ թվում՝ գուլպեղեն 
ու տրիկոտաժեղեն, բասկետբոլային կոշկեղեն, 
բասկետբոլային կոշկեղեն՝ ռետինե կամ 
կաուչուկե ներբանով, բասկետբոլային կեդեր, 
թենիսկաներ, «պոլո» շապիկներ (բլուզներ), 
բամբակե սպորտային սվիտերներ և շապիկներ 
(բլուզներ), ֆուֆայկաներ, սպորտային 
սվիտերներ, բամբակե շապիկներ (բլուզներ) 
և ֆուտբոլկաներ, տոլստովկաներ, բամբակե 
սպորտային տաբատներ, մարզական 
տաբատներ, վարտիքներ, փոխաններ, 
ուսակապերով տոպեր, կիսատաբատներ, կարճ 
տաբատներ, կիսավարտիքներ, սպորտային 
շապիկներ (բլուզներ), ռեգբի խաղալու 
շապիկներ (բլուզներ), գիշերաշապիկներ, 
մարզական կոստյումներ, տաքությունը 
պահպանող սպորտային տաբատներ, 
մարզական տոպեր, մարզական շապիկներ 
(բլուզներ), ժակետներ, պիջակներ, բլեյզեր-
ներ, փողկապներ (հագուստ), գլխաշորեր, 
հողմակայուն բաճկոններ (հագուստ),  
գլխակապեր (հագուստ), բազկակապեր, 
ներքնա զգեստ, բռնցքամարտիկների կիսա-
վարտիքներ, սլաքս տաբատներ, գործած և 
տրիկոտաժի շապիկներ (բլուզներ), զգեստներ 
ջերսիից, զգեստներ և համազգեստ աջակցման 
խմբերի համար, հագուստ լողանալու համար, 
զգեստներ լողալու համար, բիկինիներ, 
տանկինիներ (բիկինի տեսակի կիսավարտիքով 
մայկաներ), կիսավարտիքներ և շորտեր 
լողալու համար, շորտեր լողանալու համար, 

կիսավարտիքներ և շորտեր տախտակի վրա 
սահելու համար, անջրանցիկ կոստյումներ, 
լողափի հագուստ, թիկնոցներ լողազգեստի 
համար, պարեոներ և լայն շարֆեր լողազգեստի 
համար, լողափի սանդալներ ու հողաթափներ, 
լողափի բոլորագլխարկներ և գլխարկներ, 
հովարով արևապաշտպան գլխարկներ, 
գլխարկներ լողալու համար, կեղծամներով կամ 
մազափնջերով օրիգինալ գլխարկներ.

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների 
ծառայություններ. զվարճությունների ծառա-
յու  թյուններ. կենդանիների վարժեցում. 
կինեմատոգրաֆիական սարքավորումների 
վարձույթ. զվարճությունների կազմակեր-
պում հյուրերի համար. կինոստուդիաների 
ծառա յություններ. կրկեսային կատարումների 
ներկայացում. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի). հեռակա 
ուսուցում. ֆիզիկական դաստիարակություն. 
դեկորացիաների վարձույթ շոու-ծրագրերի 
համար. ժամանցի օբյեկտների տրամա-
դրում. զվարճալի ռադիոհաղորդումներ. 
տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
ձայնագրությունների վարձակալություն. 
կինոֆիլմերի վարձույթ. կինոֆիլմերի 
արտադրություն, բացառությամբ գովազ-
դային հոլովակների. մարմնամարզության 
ուսուցում. գրքերը դուրս տալու հնարավորու-
թյամբ գրադարանների ծառայություններ. 
գրքերի հրատարակում. ռադիո և 
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ. 
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի 
մոնտաժում. վարյետեների ներկայացում-
ներ, երաժշտասրահների ներկայացումներ. 
նվագախմբերի ծառայություններ. թատե-
րական ներկայացումներ. շոուների 
արտադրություն. հեռուստատեսային զվարճալի 
հաղորդումներ. թատերական դեկորացիաների 
վարձույթ. կենդանաբանական այգիների 
ծառայություններ. սպորտային սարքերի 
տրամադրում. նկարիչներին մոդելներ 
տրամադրող գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. շարժական գրադարանների 
ծառայություններ. խաղատների ծառա-
յություններ (խաղեր). ակումբների ծառա-



ԳՅՈՒՏԵՐ

50

ՄԱՍ 1

50

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 01/2 

16 .0 1 . 2020

յություններ (զվարճություն կամ կրթություն). 
կոլոքվիումների կազմակերպում և անցկա-
ցում. կոնֆերանսների կազմակերպում և 
անցկացում. վեհաժողովների (կոնգրեսների) 
կազմակերպում և անցկացում. դիսկոտեկ-
ների ծառայություններ. տեղեկատվություն 
կրթության հարցերով. քննությունների 
անցկացում. տեղեկատվություն զվարճության 
հարցերով. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով. 
մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ. 
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար 
և ֆիթնես-մարզումներ). հանգստի ճամբար-
ների ծառայություններ (զվարճություններ). 
թատե րա կանացված ներկայացումներ. կինո-
թատրոնների ծառայությունների տրամա-
դրում. մանկապարտեզներ (կրթություն). 
սպորտային մրցումների կազմակերպում. 
ժամանցային հանդիպումների ծրագրերի 
կազմում. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների 
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա-
հանդեսներ). ձայնագրությունների ստու-
դիաների ծառայություններ. տեղեկատվություն 
հանգստի հարցերով. ստորջրյա սուզման 
հանդերձանքի վարձույթ. սպորտային 
սաքավորումների վարձույթ, բացառությամբ 
տրանսպորտային միջոցների. մարզա-
դաշտերի սարքավորումների վարձույթ. 
տեսամագնիտոֆոնների վարձույթ. տեսա-
ֆիլմերի վարձույթ. սեմինարների կազմա-
կերպում և անցկացում. սպորտային 
ճամբար ների ծառայություններ. գիտա-
ժողովների (սիմպոզիումների) կազմակերպում 
և անցկացում. սպորտային միջոցառումների 
ժամկետների պլանավորում. կրթու-
թյան գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպե տաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). գեղեցկության մրցույթ ների 
կազմակերպում. ներկայացումների տոմ-
սերի ամրագրում. կրկնօրինա  կում. կրոնական 
կրթություն. վիճակախա ղերի կազմա կերպում. 
պարահանդես ների կազմա  կերպում. ներկայա-
ցումն  երի կազ մա կերպում (իմպրեսարիո-
ների ծառայու թյուններ). խաղադահլիճների 
ծառա յու թյունների տրամա դրում. ձայնային 
սար քավորումների վարձակալություն. 

լուսա վորման սարքերի վարձույթ թատ-
րոնների կամ հեռուստաստուդիաների 
համար. թենիսի կորտերի վարձույթ. 
տեսախցիկների վարձույթ. սցենարներ 
գրելու ծառայություններ, բացառությամբ 
գովազդայինից. տեսագրությունների մոն-
տաժում. գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում. հրապարակումներ 
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական 
համակարգերի օգնությամբ. ենթագրերի 
կատարում. համակարգչային ցանցերի 
կողմից առցանց տրամադրվող խաղային 
ծառայություններ. կարաոկե ծառայություններ. 
երաժշտության ստեղծագործում. գիշե րային 
ակումբ-սրճարանների ծառայություններ (զվար-
ճություններ). ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
առցանց հրապարակումների ապահովում. 
լուսանկարչական ռեպորտաժներ. լուսա-
նկարչություն. մասնագիտական կողմնորոշում 
(խորհուրդներ կրթության կամ ուսուցման 
հարցերով). նորությունների ծառայություններ. 
թարգմանիչների ծառայություններ. թարգ-
մանություն ժեստերի լեզվից. տեսագրում. 
միկրոֆիլմերի ստեղծում. տոմսերի բաշխման 
ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց). 
տեքստերի խմբագրում. համերգների 
կազմակերպում և անցկացում. գեղագիր-
ների ծառայություններ. հրապարակումների 
մանրակերտում, բացառությամբ գովազ-
դայինների. նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում ժամանցի նպատակով. 
մարզիչների, դասուսույցների ծառայություններ 
(ուսուցում). սպորտային հրապարակների 
վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ. 
բանավոր թարգմանողների ծառայություններ. 
անհատական մարզիչների ծառայություններ. 
ֆիթնես-դասերի անցկացում. մասնագիտա-
կան վերապատրաստում. երաժշտական 
արտադրանքի թողարկում. խաղալիքների 
վարձույթ. խաղասարքերի վարձույթ. 
դպրոցների կողմից մատուցվող կրթական 
ծառայություններ. ոչ բեռնելի երաժշտության 
առցանց տրամադրում. ոչ բեռնելի 
տեսանյութերի առցանց տրամադրում. 
կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթական 
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և 
անցկացում. երգահանների ծառայություններ. 
հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
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գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ. 
սիմուլյատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում. 
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ 
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. 
չբեռնվող հեռուստատեսային ծրագրերի 
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի» 
ծառայության միջոցով. սադո (ճապոնական 
թեյի ծիսակարգի ուսուցում). այկիդոյի 
ուսուցում. արվեստի ստեղծագործությունների 
վարձույթ. սենյակային ակվարիում-
ների վարձույթ. լեռնային զբոսաշրջու թյան 
իրականացում և առաջնորդում. զգեստա-
վորված դիմակահանդեսների կազմակերպում 
զվարճությունների համար. գեղարվեստի 
պատկերասրահների կողմից ներկայացվող 
մշակութային, կրթական կամ ժամանցային 
ծառայություններ. կինովարձույթ. նոու-
հաու փոխանցում (ուսուցում). հատուկ 
պահանջներով օգնականների կողմից 
տրամադրվող կրթական ծառայություններ. 
ձյուդոյի ուսուցում. դրոնների օդանավավարման 
որակավորման քննությունների անցկացման 
ծառայություններ. հնչյունային օպերատորների 
ծառայություններ միջոցառումների համար. 
տեսանյութերի խմբագրման ծառայություններ 
միջոցառումների համար. լուսատեխնիկների 
ծառայություններ միջոցառումների համար. 
կինոֆիլմերի ստեղծում, բացառությամբ 
գովազ դայինների. զվարճությունների, 
դաստիա րակության, կրթության և ուսուց-
ման ծառայություններ կանոնավոր 
հեռուստատեսային և ռադիո ծրագրերի 
տեսքով բասկետբոլի, բասկետբոլային 
կենդանի խաղերի և ցուցադրումների կազմա-
կերպման և անցկացման բնագավառում. 
բասկետբոլային խաղերի, մրցումների և 
բասկետբոլին վերաբերող ծրագրերի ռադիո և 
հեռուստատեսային շոուների պատրաստում, 
մոնտաժում և տրամադրում. բասկետբոլային 
մարզական կենտրոնների և ճամբարների, 
մարզիչների որակավորման բարձրաց-
ման համար մարզական կենտրոնների և 
ճամբարների, պարային աջակցման խմբերի 
մարզական կենտրոնների և ճամբարների և 
բասկետբոլային մրցումների կազմակերպում 
և անցկացում. զգեստավորված մասկոտների 
կամ պարային աջակցման խմբերի 
մասնակցությամբ զվարճությունների ծառա-

յություններ բասկետբոլային խաղերում և 
ցուցադրումներում, սեմինարներում, մար զական 
կենտրոններում և ճամբարներում, գովազ-
դային ակցիաներում և այլ բասկետբոլային 
նմանատիպ միջոցառումներում, մրցումներում 
և երեկույթներում. երկրպագուների ակումբ-
ներ. զվարճությունների ծառայություններ, 
այն է՝ հեռուստատեսային, ինտերակ տիվ 
հեռուստատեսային ամենահետաքրքիր և 
կարևոր ծրագրերի, տեսագրումների, հոս-
քային տեսագրումների, ինտերակտիվ 
տեսածրագրերի ամենահետաքրքիր և 
կարևոր հատվածների ընտրության, ռադիո-
ծրագրերի, ռադիոհաղորդման ամենա-
հետաքրքիր և կարևոր հատվածների և 
ձայնագրումների տեսքով բասկետբոլի 
բնագավառում չբեռնվող մուլտիմեդիային 
նյութեր պարունակող ցանցային կայքի 
տրամադրում. վիճակագրական տվյալների 
և վիկտորինաների տեսքով բասկետբոլի 
մասին նորությունների և տեղեկատվության 
տրամադրում. առցանց չբեռնվող խաղեր, այն 
է՝ համակարգչային խաղեր, տեսախաղեր, 
ինտերակտիվ տեսախաղեր և տարբեր բնույթի 
համատարած խաղեր, խաղեր-վիկտորինաներ. 
զվարճությունների ծառայություններ երևա-
կայական բասկետբոլային լիգաների 
ծառայության տեսքով. առցանց ռեժիմում 
համակարգչային տվյալների բազաների տրա-
մադրում բասկետբոլի բնագավառում։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20191242  (111) 30157
(220) 12.06.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 12.06.2029
(730) «Անմոռ» ՓԲԸ, Երևան, Խանջյան 19, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

(526) «ARMENIAN BEAUTY» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ և երկնագույն գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 14. ագատներ. ժամացույցների սլաք-
ներ (բացառությամբ ձեռքի ժամացույցների). 
ազնիվ մետաղների ձուլակտորներ. թանկարժեք 
իրեր սաթից. ուլունքներ մամլածսաթից. 
համայիլներ (թանկարժեք իրեր). արծաթյա 
մետաղաթել. արծաթյա թելեր (թանկարժեք 
իրեր). ժամացույցներ (բացառությամբձեռքի). 
ճոճանակներ (ժամագործություն). թմբուկ-
ներ (ժամացույցների արտադրություն). 
ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույց - ապարանջաններ. ժամացույցների 
ապարանջաններ. կախազարդեր ոսկերչական 
իրերի համար. կրծքազարդեր (թանկարժեք 
իրեր). թվահարթակներ (ժամագործություն). 
արևի ժամացույցներ. ժամացույցների 
մեխանիզմներ. շղթաներ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույցների շղթաներ. ձեռքի ժամագիր-
ներ (ժամացույցներ). ժամանակաչափներ. 
ժամանա կա դիտակներ. ժամանակաչափ 
սարքեր. վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). 
էլեկտրա կան ժամացույցներ. փողկապների 
սեղմիչներ. մետաղադրամներ. ալմաստներ. 
թելեր ազնիվ մետաղներից (թանկարժեք 
իրեր). ատոմային ժամացույցներ. 
էտալոնային ժամացույցներ (ազդանշանների 
տվիչգեներատոր). ժամացույցների իրաններ. 
իրիդիում. թանկարժեք իրեր փղոսկրից. 
զարդարանքներ սև սաթից. չմշակված 
կամ մասնակի մշակված սև սաթ. պղնձե 
ժետոններ (մետաղանիշներ). ոսկերչական 
իրեր. մեդալիոններ (թանկարժեք իրեր). 
մեդալներ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ազնիվ մետաղներ. ձեռքի ժամացույցներ. 
ձեռքի ժամացույցների զսպանակներ. ձեռքի 
ժամացույցների ապակիներ. ժամացույցների 
ընթացային մեխանիզմներ. ձիթակն 
(թանկարժեք քար), պերիդոտ. չմշակված կամ 
դրոշմահատված ոսկի. ոսկյա թելեր (թանկարժեք 
իրեր). օսմիում. պալադիում. դեկորատիվ 
գնդասեղներ. մարգարիտ (թանկարժեք իրեր). 
կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք քարեր. 
պլատին (մետաղ). զարթուցիչներ. ռոդիում. 
ռութենիում. շպինելներ (թանկարժեք քարեր). 
արձաններ ազնիվ մետաղներից. ստրաս 
(արհեստական՝ կեղծ ադամանդ). ազնիվ 

մետաղների համահալվածքներ. խարիսխներ 
(ժամացույցների արտադրություն). մատանիներ 
(թանկարժեք իրեր). գեղարվեստական 
իրեր ազնիվ մետաղներից. տուփեր 
ազնիվ մետաղներից. գլխարկների ոսկյա 
զարդարանքներ. ականջօղեր. կոշիկների 
ոսկյա զարդարանքներ. թևքաճարմանդներ. 
կիսանդրիներ ազնիվ մետաղներից. գրպանի 
կամ ձեռքի ժամացույցների իրաններ. 
նվերի պատյաններ ժամացույցների 
համար. արձանիկներ ազնիվ մետաղներից. 
գնդասեղներ (թանկարժեք իրեր). փողկապների 
գնդասեղներ. կրծքանշաններ ազնիվ 
մետաղներից. օղակներ բանալիների համար 
(անջատովի օղակներ կախազարդերի կամ 
դեկորատիվ զարդերի համար). անմշակ կամ 
դրվագված արծաթեղեն.  շարժականգով 
վայրկյանաչափներ. կլուազոնե տեխնոլոգիայով 
պատրաստված իրեր. զարդատուփեր. 
ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր 
պատրաստելու համար. օղլակներ թանկար-
ժեք իրերի համար. նախապատրասվածք 
(գրունտովկա) թանկարժեք իրերի համար. 
գլանիկներ թանկարժեք իրերի համար. 
կաբոշոններ. անջատովի օղակներ թանկարժեք 
մետաղներից բանալիների համար. նվերների 
տուփեր թանկարժեք իրերի համար. 
ձեռքի ժամացույցների սլաքներ. միսբահա 
(աղոթելու տերողորմյա). ասեղնագոր ծած 
ապարանջաններ մանածագործվածքից 
(թանկ արժեք իրեր). հուռութներ բանալիների 
օղակների համար. համրիչներ(տերողորմյա) 
գլխազարդեր:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20191244  (111) 30158
(220) 12.06.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 12.06.2029
(730) «Անմոռ» ՓԲԸ, Երևան, Խանջյան 19, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 
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(526) «ARMENIAN BEAUTY» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, երկնագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 14. ագատներ. ժամացույցների սլաքներ 
(բացառությամբ ձեռքի ժամացույցների). ազնիվ 
մետաղների ձուլակտորներ. թանկարժեք 
իրեր սաթից. ուլունքներ մամլած սաթից. 
համայիլներ (թանկարժեք իրեր). արծաթյա 
մետաղաթել. արծաթյա թելեր (թանկարժեք 
իրեր). ժամացույցներ (բացառությամբ 
ձեռքի). ճոճանակներ (ժամագործություն). 
թմբուկներ (ժամացույցների արտադրություն). 
ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույց - ապարանջաններ. ժամացույցների 
ապարանջաններ. կախազարդեր ոսկերչական 
իրերի համար. կրծքազարդեր (թանկարժեք 
իրեր). թվահարթակներ (ժամագործություն). 
արևի ժամացույցներ. ժամացույցների 
մեխանիզմներ. շղթաներ (թանկարժեք իրեր). 
ժամացույցների շղթաներ. ձեռքի ժամագիր-
ներ (ժամացույցներ). ժամանակաչափներ. 
ժամանակադիտակներ. ժամանակաչափ 
սարքեր. վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). 
էլեկտրական ժամացույցներ. փողկապների 
սեղմիչներ. մետաղադրամներ. ալմաստներ. 
թելեր ազնիվ մետաղներից (թանկարժեք 
իրեր). ատոմային ժամացույցներ. էտալոնային 
ժամացույցներ (ազդանշանների տվիչ 
գեներատոր). ժամացույցների իրաններ. 
իրիդիում. թանկարժեք իրեր փղոսկրից. 
զարդարանքներ սև սաթից. չմշակված 
կամ մասնակի մշակված սև սաթ. պղնձե 
ժետոններ (մետաղանիշներ). ոսկերչական 
իրեր. մեդալիոններ (թանկարժեք իրեր). 
մեդալներ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ազնիվ մետաղներ. ձեռքի ժամացույցներ. 
ձեռքի ժամացույցների զսպանակներ. ձեռքի 
ժամացույցների ապակիներ. ժամացույցների 
ընթացային մեխանիզմներ. ձիթակն 
(թանկարժեք քար), պերիդոտ. չմշակված կամ 
դրոշմահատված ոսկի. ոսկյա թելեր (թանկարժեք 
իրեր). օսմիում. պալադիում. դեկորատիվ 
գնդասեղներ. մարգարիտ (թանկարժեք իրեր). 
կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք քարեր. 

պլատին (մետաղ). զարթուցիչներ. ռոդիում. 
ռութենիում. շպինելներ (թանկարժեք քարեր). 
արձաններ ազնիվ մետաղներից. ստրաս 
(արհեստական՝ կեղծ ադամանդ). ազնիվ 
մետաղների համահալվածքներ. խարիսխ ներ 
(ժամացույցների արտադրություն). մատանի-
ներ (թանկարժեք իրեր). գեղարվեստական 
իրեր ազնիվ մետաղներից. տուփեր 
ազնիվ մետաղներից. գլխարկների ոսկյա 
զարդարանքներ. ականջօղեր. կոշիկների 
ոսկյա զարդարանքներ. թևքաճարմանդներ. 
կիսանդրիներ ազնիվ մետաղներից. գրպանի 
կամ ձեռքի ժամացույցների իրաններ. 
նվերի պատյաններ ժամացույցների 
համար. արձանիկներ ազնիվ մետաղներից. 
գնդասեղներ (թանկարժեք իրեր). փողկապների 
գնդասեղներ. կրծքանշաններ ազնիվ 
մետաղներից. օղակներ բանալիների համար 
(անջատովի օղակներ կախազարդերի կամ 
դեկորատիվ զարդերի համար). անմշակ կամ 
դրվագված արծաթեղեն.  շարժականգով 
վայրկյանաչափներ. կլուազոնե տեխնոլոգիայով 
պատրաստված իրեր. զարդատուփեր. 
ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր 
պատրաստելու համար. օղլակներ թանկարժեք 
իրերի համար. նախապատրաստվածք 
(գրունտովկա) թանկարժեք իրերի համար. 
գլանիկներ թանկարժեք իրերի համար. 
կաբոշոններ. անջատովի օղակներ թանկարժեք 
մետաղներից բանալիների համար. նվերների 
տուփեր թանկարժեք իրերի համար. 
ձեռքի ժամացույցների սլաքներ. միսբահա 
(աղոթելու տերողորմյա). ասեղնագործած 
ապարանջաններ մանածագործվածքից 
(թանկարժեք իրեր). հուռութներ բանալիների 
օղակների համար. համրիչներ(տերողորմյա) 
գլխազարդեր:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20191272  (111) 30159
(220) 18.06.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 18.06.2029
(730) Արթուր Մարտիրոսյան, Երևան, Եզնիկ 
Կողբացի 30, բն. 11, AM 
(442) 02.09.2019
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(540) 

(526) «TECHNOLOGY» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
փիրուզա գույն և կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 42. ծրագրային ապահովման մշակում. 
ծրագրային ապահովման արդիականացում. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում:

____________________

(210) 20191289  (111) 30160
(220) 21.06.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 21.06.2029
(730) «Ռեդ քորիանդր» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-
Նովա պ. 25, թիվ 9, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(526) «Cafe՛», «Resto» և «Bar» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 
սրճարանների ծառայություններ. բարերի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20191341  (111) 30161
(220) 27.06.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 27.06.2029
(730) «Ռոք բերի» ՍՊԸ, Երևան, Ազատության 
27, AM 
(442) 16.07.2019
(540) 

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

դաս 29. դոնդող. պահածոյացված մրգեր. 
մուրաբաներ. սառեցրած մրգեր. շաքարած 
մրգեր. ջերմային մշակման ենթարկված 
մրգեր. մրգային դոնդող. պտղամիս. մարմելադ 
(բացի հրուշակեղենից). մրգային աղցաններ. 
մրգային չիպսեր. սպիրտի մեջ պահածոյացված 
մրգեր. մրգային պահածոներ. կոմպոտներ 
(աղանդեր եփած մրգերից). պահածոյացված 
հատապտուղներ. մամլած մրգային խմոր.

դաս 30.  հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
համեմունք. թխվածքաբլիթ. հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով. 
կարամելներ (կոնֆետներ). ծամոն (մաստակ). 
թեյ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի փաթիլներ. 
ադիբուդի. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. 
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ 
եթերային էսենցիաների և եթերային 
յուղերի. թանձրացիչներ սննդամթերքի 
համար. բնական քաղցրացնող նյութեր. 
քաղցրաբլիթներ. ալյուրից պատրաստված 
ուտելիքներ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն). 
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բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար 
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի 
հրուշակեղենի համար. կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարուն 
(նշով թխվածք). մեղր. կուտապներ. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. 
բուլկիներ. պուդինգ (քաղցրակուտապ). 
պրալինե. սորբեթ (սառեցված աղանդեր). 
տարտեր (մրգա-բանջարեղենային կար-
կանդակներ). պաղպաղակ պատրաստելու 
փոշի.  բուրավետարարներ սննդի համար, 
բացառությամբ եթերային յուղերի. 
բուրավետարարներ ըմպելիքների համար, 
բացառությամբ եթերային յուղերի. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). եփած կրեմ. մրգային դոնդող 
(հրուշակային). մյուսլի. սառեցրած յոգուրտ 
(սննդային սառույց). սառույցով թեյ. թեյի 
հիմքով ըմպելիքներ. աղանդերային մուսեր 
(հրուշակեղեն). մրգային խյուսեր (սոուսներ). 
թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ 
կամ տերևներ. վարենիկներ (լցոնված խմորի 
գնդիկներ). քաղցրավենիքից պատրաստված 
զարդարանքներ տորթերի համար. ուտելի 
թուղթ. հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ 
(ջնարակ). կաթնային կոնֆիտյուր. զեֆիր 
(հրուշակեղեն). պաստիլա (հրուշակեղեն). 
շնչառությունը թարմացնող ծամոններ.

դաս 31. թարմ հատապտուղներ. թարմ 
մրգեր. քուսպ.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ. բաղադրություններ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. մրգահյութեր. օշարակներ ըմպելիքների 
համար. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ոչ 
ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ 
(ոչ ալկոհոլային). սմուզիներ (մրգերի կամ 
բանջարեղենների խառնուրդների հիմքով 
ըմպելիքներ):

____________________

(210) 20191342  (111) 30162
(220) 27.06.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 27.06.2029
(730) «Ռոք բերի» ՍՊԸ, Երևան, Ազատության 
27, AM 
(442) 16.07.2019
(540) 

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

դաս 29. դոնդող. պահածոյացված մրգեր. 
մուրաբաներ. սառեցրած մրգեր. շաքարած 
մրգեր. ջերմային մշակման ենթարկված 
մրգեր. մրգային դոնդող. պտղամիս. մարմելադ 
(բացի հրուշակեղենից). մրգային աղցաններ. 
մրգային չիպսեր. սպիրտի մեջ պահածոյացված 
մրգեր. մրգային պահածոներ. կոմպոտներ 
(աղանդեր եփած մրգերից). պահածոյացված 
հատապտուղներ. մամլած մրգային խմոր.

դաս 30.  հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
համեմունք. թխվածքաբլիթ.  հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով. 
կարամելներ (կոնֆետներ). ծամոն (մաստակ). 
թեյ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի փաթիլներ. 
ադիբուդի. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. 
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ 
եթերային էսենցիաների և եթերային 
յուղերի. թանձրացիչներ սննդամթերքի 
համար. բնական քաղցրացնող նյութեր. 
քաղցրաբլիթներ. ալյուրից պատրաստված 
ուտելիքներ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն). 
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար 
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի 
հրուշակեղենի համար. կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարուն 
(նշով թխվածք). մեղր. կուտապներ. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. 
բուլկիներ. պուդինգ (քաղցրակուտապ). 
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պրալինե. սորբեթ (սառեցված աղանդեր). 
տարտեր (մրգա-բանջարեղենային կար-
կանդակներ). պաղպաղակ պատրաստելու 
փոշի.  բուրավետարարներ սննդի համար, 
բացառությամբ եթերային յուղերի. 
բուրավետարարներ ըմպելիքների համար, 
բացառությամբ եթերային յուղերի. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). եփած կրեմ. մրգային դոնդող 
(հրուշակային). մյուսլի. սառեցրած յոգուրտ 
(սննդային սառույց). սառույցով թեյ. թեյի 
հիմքով ըմպելիքներ. աղանդերային մուսեր 
(հրուշակեղեն). մրգային խյուսեր (սոուսներ). 
թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ 
կամ տերևներ. վարենիկներ (լցոնված խմորի 
գնդիկներ). քաղցրավենիքից պատրաստված 
զարդարանքներ տորթերի համար. ուտելի 
թուղթ. հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ 
(ջնարակ). կաթնային կոնֆիտյուր. զեֆիր 
(հրուշակեղեն). պաստիլա (հրուշակեղեն). 
շնչառությունը թարմացնող ծամոններ.

դաս 31. թարմ հատապտուղներ. թարմ 
մրգեր. քուսպ.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ. բաղադրություններ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. մրգահյութեր. օշարակներ ըմպելիքների 
համար. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ոչ 
ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ 
(ոչ ալկոհոլային). սմուզիներ (մրգերի կամ 
բանջարեղենների խառնուրդների հիմքով 
ըմպելիքներ):

____________________

(210) 20191412  (111) 30163
(220) 10.07.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 10.07.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարեն 
Հովհաննիսյան Արթուրի, ք. Երևան, Աղբյուր 
Սերոբշ. 7, բն. 48ա, AM 
(442) 01.08.2019

(540) 

(526) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է կարմիր, դեղին, նարնջագույն, կապույտ, 
մանուշակագույն, վարդագույն, սև, սպիտակ, 
փիրուզա գույն և կանաչ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 18. կանացի պայուսակներ.
դաս 25. հագուստ.
դաս 35. վաճառք.
դաս 42. հագուստի մոդելավորում:

____________________

(210) 20191415  (111) 30164
(220) 10.07.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 10.07.2029
(730) «Միլանիա Հոում» ՍՊԸ, RU 
(442) 02.09.2019
(540) 

(526) Բացի «МЕДУZA ГОЛДЕН»  գրառումից 
մնացած բոլոր բառային տարրերը և թվերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կապույտ, բաց և մուգ ոսկեգույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

____________________
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(210) 20191430  (111) 30165
(220) 12.07.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 12.07.2029
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Գինեվետ, 0627, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանու թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է մուգ կարմիր, կարմիր, դեղին, սպիտակ, 
կապույտ, մոխրագույն, շագանակագույն, 
բաց մանուշակագույն, մուգ մանուշակագույն, 
երկնագույն, արծաթագույն, բրոնզագույն, 
սև, նարնջագույն և դարչնագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. «Արենի» տեսակի խաղողից 
պատրաստված կարմիր անապակ գինի:

____________________

(210) 20191446  (111) 30166
(220) 15.07.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 15.07.2029
(730) «Թովմասյան Սոնա» ՍՊԸ, Երևան, 
Չեխովի 23/1, AM 
(442) 16.08.2019

(540) 

(526) «CARGO TRANSPORTATION» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
շագանակագույն (#71625B), փիրուզագույն 
(#257394) և բաց մոխրագույն (#9D9E9E) գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ներմուծման-արտահանման գործա-
կալությունների ծառայություններ. առևտրա-
յին տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառա յու թյուններ.

դաս 39. միջնորդություն փոխադրումների 
դեպքում:

____________________

(210) 20191497  (111) 30167
(220) 22.07.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 22.07.2029
(730) «Գևորգյան գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Ավան, Աճառյան 40ա, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինի:
____________________

(210) 20191504  (111) 30168
(220) 23.07.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 23.07.2029
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(730) «Անասնաբույժների ազգային ասո-
ցիացիա» հասարակական կազմա կերպություն, 
Երևան, Ազատության 1/21 տարածք 40, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

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

դաս 41. ուսուցում. գործնական 
հմտությունների ուսուցում. նոու-հաու 
փոխանցում (ուսուցում). 

դաս 44. անասնաբուժական օգնություն:
____________________

(210) 20191507  (111) 30169
(220) 24.07.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 24.07.2029
(730) «Արմենիան տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ 
արդյունաբերական թաղամաս, թիվ 6 վ/շ, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ։

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20191553  (111) 30170
(220) 31.07.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 31.07.2029
(730) Բրիթիշ Ամերիքան Թըբեքոու (Բրենդս) 
Ինք. (Դելավեր նահանգի կորպորացիա), US 
(442) 16.08.2019

(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. անմշակ կամ 

մշակված ծխախոտ. ծխախոտ ինքնափաթթուկ 
սիգարետների համար. ծխախոտ ծխամոր-
ճերի համար. ծխախոտային արտադրանք. 
ծխախոտի փոխարինիչներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար. սիգարետներ. սիգա-
րիլներ. վառիչներ ծխողների համար. 
լուցկի. ծխելու պիտույքներ. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարետների գլանակներ. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. սիգարետներ 
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը 
թղթի գլանակների մեջ լցոնելու համար ձեռքի 
սարքեր. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ-
ներ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20191554  (111) 30171
(220) 31.07.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 31.07.2029
(730) Բրիթիշ Ամերիքան Թըբեքոու (Բրենդս) 
Ինք. (Դելավեր նահանգի կորպորացիա), US 
(442) 16.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. անմշակ կամ 

մշակված ծխախոտ. ծխախոտ ինքնափաթթուկ 
սիգարետների համար. ծխախոտ ծխամոր-
ճերի համար. ծխախոտային արտադրանք. 
ծխախոտի փոխարինիչներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար. սիգարետներ. 
սիգարիլներ. վառիչներ ծխողների համար. 
լուցկի. ծխելու պիտույքներ. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարետների գլանակներ. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. սիգարետներ 
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը թղթի 
գլանակների մեջ լցոնելու համար ձեռքի սարքեր. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. տաքաց-
վող ծխախոտային արտադրանք: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________
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(210) 20191580  (111) 30172
(220) 05.08.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 05.08.2029
(730) «Գայյա» ՍՊԸ, Երևան, Բրյուսով թաղ. 
69/67, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրա գույն, կրեմագույն, սև և կարմիր գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 20. կահույք.
դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ.
դաս 28. խաղալիքներ.
 դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք:

____________________

(210) 20191582  (111) 30173
(220) 05.08.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 05.08.2029
(730) «Բևեռային ոճ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 23, 
բն. 13, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

(526) «ԼԱՀՄԱՋՈ» բառը և «2008» թիվն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ռեստո-
րանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20191585  (111) 30174
(220) 05.08.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 05.08.2029
(730) Դը Բոդի Շոփ Ինթըրնեշնլ Լիմիթիդ, GB 
(442) 02.09.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ և մաշկի 

խնամքի պատրաստուկներ, այն է՝ քսուք-հիմքեր 
դիմահարդարման համար, կոսմետիկական 
քողարկող մատիտներ, կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչները և հոնքերը ներկելու 
համար, աչքերի ստվերաներկեր, աչքերի և 
(կամ) հոնքերի եզրագծման միջոցներ, շրթներկ,  
մատիտ շրթունքների եզրագծի համար, 
բալզամ շրթունքների համար, դիմափոշի, 
բրոնզավորող միջոցներ, կարմրաներկ, մաշկը 
խոնավացնող միջոցներ, պատրաստուկներ 
դիմահարդարանքը հեռացնելու համար, ոչ 
բուժական մարմնի փոշիներ, մաշկի օճառներ, 
լոգանքի ժելեր,  լոգանքի յուղեր, լոգանքի 
աղեր, լոգանքի փրփրող գնդիկներ և փրփուր 
առաջացնող պատրաստուկներ. ոչ բուժական 
մաշկի խնամքի պատրաստուկներ, այն է՝ 
լոսյոններ, կրեմներ, մաքրող միջոցներ, 
սկրաբներ, դիմակներ և տոնիկներ. 
մազերի խնամքի և մազերի հարդարման 
պատրաստուկներ, այն է՝ շամպուններ, 
լավորակիչներ, հարդարման լաքեր և ժելեր. 
անձնական հոտազերծիչներ, կոսմետիկական 
միջոցներ արևայրուքի համար. արևապաշտպան 
յուղեր և լոսյոններ. պատրաստուկներ սափրվելու 
համար. ատամի մածուկներ և փոշիներ. 
օծանելիք, հարդարանքի ջուր, եթերային 
յուղեր անձնական օգտագործման համար. 
պարֆյումերիային յուղեր. պատրաստուկներ 
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եղունգների խնամքի համար, եղունգի լաքեր. 
պեմզա (չեչաքար), բամբակյա փայտիկներ 
և տամպոններ ոչ բժշկական նպատակների 
համար՝ բոլորը նախատեսված մարմնի համար. 
հոտավետ խառնուրդներ սենյակների համար, 
խունկի ձողիկներ, հոտավետ խառնուրդներ 
ծաղիկներից և խոտերից և հոտավետ 
(բուրավետ) նյութեր. կոսմետիկական փոշիով 
տոգորված  անձեռոցիկներ. կոսմետիկական 
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ. մաշկի 
և (կամ) մազերի խնամքի միջոցներ պարունակող 
կոսմետիկական և նվերի հավաքածուներ.

դաս 21. մազերի խոզանակներ. 
մազերի սանրեր. փոքրիկ խոզանակներ 
եղունգների համար. մարմնի սպունգներ. 
լոգանքի խոզանակներ. լոգանքի սպունգներ. 
մերսման ձեռնոցներ. աղվափնջիկներ 
մարմինը սկրաբով մշակելու համար. լյուֆա. 
պայուսակներ լոգանքի համար. մոմակալներ 
և բռնիչներ մոմերի համար՝ ոչ թանկարժեք 
մետաղներից. մոմ պատրաստելու անոթներ. 
բուրավետ նյութերով անոթներ. կաթսաներ 
և տակդիրներ՝ ոչ թանկարժեք մետաղներից. 
բռնիչներ սափրվելու վրձինների համար. 
անուշահոտ յուղային այրիչներ. անուշաբույր 
յուղերը տարածելու թիթեղիկներ. անուշաբույր 
յուղի դիֆուզորներ, բացառությամբ հոտավետ 
եղեգների. մեջքի քորիչներ. բուրավետ 
նյութերով հեղուկացիրներ. հեղուկացիրներ 
օծանելիքների համար. կոսմետիկական 
դիմափոշու ամաններ. դիմափոշու աման-
ներ (պիտոյատուփեր). օճառաման-
ներ. բռնիչներ ատամի խոզանակների 
համար. թեյաքամիչներ. կոսմետիկական 
ապլիկատորներ և պարագաներ, այն է՝ դեմքի, 
մարմնի խոզանակներ, դիմահարդարման 
խոզանակներ, դեմքի սպունգներ, պիտոյա-
տուփեր կոսմետիկական պարագաների 
համար, խոզանակներ և սանրեր հոնքերի 
և թարթիչների համար, աչքերի ընդգծման 
վրձիններ և սանրեր, ոտքերի մատների 
բաժանիչներ, ոտքերի կոսմետիկական 
ապլիկատորներ, կոսմետիկական սպունգներ և 
դիմափոշի քսելու աղվափնջիկներ.

դաս 35. գեղեցկության և անձնական 
խնամքի միջոցների, կոսմետիկայի, մաշկի 
խնամքի պատրաստուկների, արդու-
զարդի պարագաների, մազերի խնամքի 

պատրաստուկների և  անուշաբույր արտա-
դրանքի մանրածախ վաճառքի ծառայու-
թյուններ. գեղեցկության և անձնական 
խնամքի միջոցների, կոսմետիկայի, մաշկի 
խնամքի պատրաստուկների, արդու-
զարդի պարագաների, մազերի խնամքի 
պատրաստուկների և  անուշաբույր արտա-
դրանքի համացանցի միջոցով մանրածախ 
վաճառքի ծառայություններ. նախնական 
հեռախոսազանգով հաճախորդի տուն 
ապրանքների, մասնավորապես՝ գեղեցկության 
և անձնական խնամքի միջոցների,  
կոսմետիկայի, արդուզարդի պարագաների, 
մաշկի խնամքի պատրաստուկների, մազերի 
խնամքի պատրաստուկների և  անուշաբույր 
արտադրանքի առաքում վաճառքի նպատակով, 
երեկույթների ընթացքում հաճախորդի տուն 
ապրանքների, մասնավորապես՝ գեղեցկու-
թյան և անձնական խնամքի միջոցների, 
կոսմետիկայի, արդուզարդի պարագաների, 
մաշկի խնամքի պատրաստուկների, մազերի 
խնամքի պատրաստուկների և  անուշաբույր 
արտադրանքի առաքում վաճառքի նպատա-
կով. համակարգչային առցանց պատվերի 
ծառայություններ, որոնք վերաբերում են 
գեղեցկության և անձնական խնամքի 
միջոցներին, կոսմետիկային, մաշկի խնամքի 
միջոցներին, արդուզարդի պարագաներին, 
անուշաբույր արտադրանքին, մազերի խնամքի 
և բուրավետացնող միջոցներին. փոստով 
պատվիրված գեղեցկության և անձնական 
խնամքի միջոցների, կոսմետիկայի, մազերի 
խնամքի միջոցների, մաշկի խնամքի միջոցների 
և արդուզարդի պարագաների մանրածախ 
վաճառքի ծառայություններ. գեղեցկության և 
անձնական խնամքի միջոցներ, կոսմետիկա, 
անուշաբույր արտադրանք, արդուզարդի 
պարագաներ, մազերի խնամքի միջոցներ 
և մաշկի խնամքի միջոցներ պարունակող 
մեկուսահատվածներով տուփերի մանրածախ 
վաճառք. մանրածախ վաճառքի նպատակներով 
ապրանքների, մասնավորապես՝ գեղեցկու-
թյան և անձնական խնամքի միջոցների, 
կոսմետիկայի, անուշաբույր արտադրանքի, 
արդուզարդի պարագաների, մաշկի խնամքի 
միջոցների և մազերի խնամքի միջոցների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
կատալոգների միջոցով մանրածախ վաճառքի 
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ծառայություններ՝ կապված գեղեցկության և 
անձնական խնամքի միջոցների, կոսմետիկայի, 
մաշկի խնամքի միջոցների, արդուզարդի 
պարագաների, մազերի խնամքի միջոցների և 
անուշաբույր արտադրանքի հետ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20191636  (111) 30175
(220) 09.08.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 09.08.2029
(730) «Տեխնորոմ» ՍՊԸ, Երևան, Բակունցի 1, 
բն. 45, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(511) 
դաս 1. ակտիվացրած ածուխ զտիչների 

համար. զտող պատրաստուկներ ըմպելիքների 
արդյունաբերական արտադրության համար. 
զտող նյութեր չմշակված պլաստմասսաներից. 
զտող նյութեր քիմիական նյութերից. զտող 
նյութեր անօրգանական նյութերից. զտող 
նյութեր բուսական նյութերից. խեցեգործական 
նյութեր մասնիկների տեսքով, որպես զտող 
միջոցներ օգտագործելու համար. 

դաս 6. խցանման մետաղական թասակներ. 
խցանման մետաղական թասակներ շշերի 
համար. պսակող մետաղական խցաններ 
շշերի համար. մետաղական կափարիչներ 
շշերի համար. մետաղական միջոցներ շշերի 
խցանափակման համար.

դաս 7. մամլազտիչներ. լցամեքենաներ. 
կենտրոնախույս պոմպեր. մեքենաներ 
բաժակները լցնելու և փակելու համար. 
զտիչ մեքենաների փոխարինովի տարրեր. 
ապարատներ գազավորված ըմպելիք-
ների արտադրության համար. շշալցման 
մեքենաներ. շշերը լվանալու մեքենաներ. 
կաթնային զատիչներ. ապարատներ 
գազավորված ջրերի արտադրության համար. 
պիտակավորիչ մեքենաներ. զտիչ մեքենաներ. 

էլեկտրամեխանիկական սարքեր ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. շշերը խցաններով 
փակող մեքենաներ. շշերի կափարիչները 
փակող մեքենաներ. մեքենաներ շշերը 
հերմետիկացնելու համար.

դաս 11. զտիչներ օդի լավորակման համար. 
օդի զտման տեղակայանքներ. զտիչներ խմելու 
ջրի համար. եռաշերտ եփման կաթսաներ. 
թորման ապարատներ. ջրի մաքրման 
տեղակայանքներ. ջրի զտման սարքեր. տաք 
ջրի զտիչներ.

դաս 16. զտաթուղթ. թղթե զտող նյութեր. 
թղթե զտիչներ սուրճի համար. 

դաս 17. ռետինե խցաններ.
դաս 20. խցաններ շշերի համար. խցաններ 

կեղևից. ոչ մետաղական խցաններ. խցաններ 
ոչ ապակյա, մետաղյա կամ ռետինե.

դաս 21. սուրճի ոչ էլեկտրական զտիչներ. 
դեկորատիվ շշեր. ապակե խցաններ.

դաս 22. զտելու համար օգտագործվող 
բամբակ.

դաս 24. մանածագործական նյութեր զտելու 
համար. 

դաս 32. բաղադրություններ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. բնա-
հյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
մրգահյութեր. օշարակներ ըմպելիքների 
համար. օշարակներ լիմոնադների համար.

դաս 35. մանրածախ և մեծածախ առևտրի 
խանութներ.

դաս 42. արդյունաբերական դիզայն. դիզայ-
ներների ծառայություններ փաթեթավորման 
բնագավառում. գեղարվեստական դիզայն. 
արդյունաբերական նմուշների (դիզայնի) 
ստեղծման ծառայություններ. ինտերիերի 
դիզայն:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20191659  (111) 30176
(220) 14.08.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 14.08.2029
(730) «Նիկիտա մոբայլ» ՍՊԸ, Երևան, Ալեք 
Մանուկյան 9, սենյակ 310, AM 
(442) 02.09.2019
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(511) 
դաս 9. ընդունիչներ (ձայնա- և տեսա-).

տեղե կա տվության մշակման սարքեր. 
համա կարգիչների հիշողության բլոկներ. 
համակարգչային գրառված ծրագրեր. 
հեռակառավարման ապարատուրա. հեռա-
խոսային հաղորդիչներ. հաղորդիչներ 
(հեռակապ). նույնականացման մագնիսական 
քարտեր. ինտեգրալ սխեմաներ. չիպեր 
(ինտեգրալ սխեմաներ). գծիկավոր կոդերն 
ընթերցող սարքեր. մեկուսատախտակներ 
ինտեգրալ սխեմաների համար. համակարգչային 
գործառնական ծրագրեր. համակարգիչներին 
կից սարքեր. համակարգչային գրառված 
ծրագրային ապահովում. էլեկտրոնային 
մատիտներ (ցուցասարքերի տարրեր). 
ինտերֆեյսներ համակարգիչների համար. 
մագնիսական տեղեկակիրներ. մագնիսական 
կոդավորիչներ. միկրոպրոցեսորներ. նշան-
ներն ընթերցելու օպտիկական սարքեր. 
օպտիկական տեղեկակիրներ. պրոցեսորներ 
(տեղեկատվության մշակման կենտրոնական 
բլոկներ). ընթերցող սարքեր (տեղեկատվության 
մշակման սարքեր). պատկերամուտներ 
(սարքավորանք տեղեկատվության մշակման 
համար). տեսախցիկներ. սմարթ-քարտեր 
(միկրոսխեմաներով քարտեր). համակարգչային 
ներբեռնվող ծրագրեր. կոդավորված բանալի-
քարտեր. շարժական հեռախոսներ, բջջային 
հեռախոսներ. ինտերակտիվ թաչսքրին 
տերմինալներ. կենսաչիպեր. 

դաս 35. օգնություն գործարարու թյան 
կառավարման հարցերում. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառա յություններ. գովազդային նյութերի 
տարա ծում. խորհրդատվություն գործարա-
րության կազմակերպման և կառավարման 
հարցերով. խորհրդատվություն գործարա-
րության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. հեռուստագովազդ. գործարարու-
թյան կառավարման խորհրդատվա-
կան ծառայություններ. մասնագիտա կան 
խորհրդատվություն գործարարության 

աս պարե զում. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. ինտերակտիվ գովազդ 
համա կարգչային ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). գովազդային 
ժամանակի վարձույթ զանգվածային 
տեղեկատվության բոլոր միջոցներում. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և 
ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց համար. 
գնման պատվերների մշակման գործ-
ընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հեռուստա մարքեթինգի ծառայություններ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. առևտրային 
միջնորդային ծառայություններ. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և կնքում 
երրորդ անձանց համար. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում. սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավա-
րում. հեռուստախանութների ծրագրերի 
արտադրություն. խորհրդատվություն գովազ-
դային հաղորդակցության ռազմավարության 
վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի 
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար. 
կորպորատիվ հաղորդակցության 
ծառայություններ.

դաս 38. հաղորդագրությունների փոխան-
ցում. հեռախոսակապ տրամադրելու ծառայու-
թյուններ. հեռախոսակապ. բաժանորդային 
հեռագրակապի (տելեքսի) ծառայություն-
ներ. համակարգչային տերմինալներով 
իրագործվող կապ. համակարգչի միջոցով 
հաղորդագրությունների և պատկերների 
փոխանցում. էլեկտրոնային նամակների 
հաղորդում. ֆաքսիմիլային կապ. տեղեկա-



ԳՅՈՒՏԵՐ

63

ՄԱՍ 1

63

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 01/2 

16 .0 1 . 2020

տվություն հեռակապի վերաբերյալ. փեյջին-
գային ծառայություն (ռադիոյի, հեռախոսի 
կամ էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների 
օգտագործմամբ). հաղորդագրությունների 
փոխանցման ապարատուրայի վարձույթ. 
հեռախոսային ապարատների վարձույթ. 
ինտերնետին հեռահաղորդակցական միաց-
ման ապահովում. հեռահաղորդակցական 
միացումների և երթուղավորման ծառայու-
թյուններ. հեռակոնֆերանսներ. ինտերնետ 
մուտքի ապահովում. տվյալների հիմնապաշար 
մուտքի ապահովում. թվային ֆայլերի 
հաղորդում. անլար հեռարձակում. առցանց 
համաժողովների ապահովում, տրամադրում. 
տվյալների հոսքի փոխանցում. 

դաս 42. համակարգիչների համար ծրա-
գրերի կազմում. ծրագրային ապահովման 
մշակում. ծրագրային ապահովման արդիակա-
նացում. խորհրդատվություն համակարգ-
չային տեխնիկայի մշակման և զարգացման 
ոլորտում. ծրագրային ապահովման վարձույթ. 
նոր արտադրատեսակների հետազոտություն և 
մշակում երրորդ անձանց համար. ծրագրային 
ապահովման սպասարկում. համակարգ չային 
համակարգերի նախագծում. համակարգչային 
ծրագրերի բազմացում. տվյալների կամ 
փաստաթղթերի փոխադրում ֆիզիկական 
կրիչից էլեկտրոնային կրիչի վրա. վեբ-կայքերի 
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում 
երրորդ անձանց համար. համակարգ-
չային կայքերի տեղադրում (վեբ-կայքերի). 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
տեղակայում. խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման հարցերով. վեբ-սերվերների 
վարձույթ. ծրագրային ապահովում որպես 
(SaaS) ծառայություն. տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում խորհրդա-
տվություն. սերվերների տեղավորում, 
սերվերների հոսթինգ. համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման 
ոլորտում տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. «ամպային» տեխնոլո-
գիաների ծառայություններ. տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
արտաքին (աութսորս) ծառայությունների 
տրամադրում. տեխնոլոգիական հարցերով 
խորհրդատվություն. տեխնոլոգիաների ոլոր-
տում խորհրդատվական ծառայություններ. 

հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում խորհրդատվական ծառայություն-
ներ. համակարգչային անվտանգության 
ոլորտում խորհրդատվություն. վեբ-
կայքերի տեղեկատվական կատալոգների 
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց 
համար (ծառայություններ տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում). ծրագրային 
ապահովման մշակում ծրագրային ապահովման 
հրատարակման շրջանակներում. հարթակ 
որպես ծառայություն (PaaS). համակարգչային 
հարթակների կատարելագործում:

____________________

(210) 20191698  (111) 30177
(220) 20.08.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 20.08.2029
(730) «Վարդապետյան» ՍՊԸ, Երևան, 
Լենինգրադյան 31/17, AM 
(442) 16.09.2019
(540) 

(526) Բացի «ALEXANDRITE» բառից մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն, սև, արծաթագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. օղի։
____________________
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(210) 20191734  (111) 30178
(220) 26.08.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 26.08.2029
(730) Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 16.09.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ.
դաս 44. բժշկական տեղեկատվու-

թյան ծառայություններ, մասնավորա-
պես՝ բժիշկներին, առողջապահության 
բնագավառի մասնագետներին և հիվանդ-
ներին առողջության, առողջության մասին 
իրազեկության և առողջության մասին հարցերի 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20191761  (111) 30179
(220) 29.08.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 29.08.2029
(730) «Արմգար պրոդ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Արարատ, Սահմանապահների 5, AM 
(442) 16.09.2019
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 

լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. բնահյութեր ըմպելիք-
ներ պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր 
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազավորված 
ջուր պատրաստելու համար. լիթիումաջուր. 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. 

սեղանի ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի 
հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների 
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված 
քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. շարբաթ 
(ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշիներ 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ 
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե 
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ, 
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ.

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սննդամթերքի պատրաս-
տում, առաքում,   մատուցում  և սեղանի 
ձևա վո րում (քեյթրինգ). ծերանոցների ծառայու-
թյուններ. սրճա րանների ծառայություն ներ. 
նախաճաշարանների ծառայություն ներ. քեմ-
պինգների ծառայություններ. ճաշարան-
ների ծառայություններ հիմնարկ ներում 
կամ ուսումնական հաստա տություններում. 
ժամանակավոր բնակատեղերի վարձա-
կալում. պանսիոնների ծառայություններ. 
զբոսաշրջիկների համար տների ծառայու-
թյուններ. հյուրանոցների ծառայություններ. 
մանկամսուրների ծառայություններ. ռեստորան-
ների ծառայություններ. տեղերի ամրագրում 
պանսիոններում. տեղերի ամրագրում 
հյուրանոցներում. ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ. խորտկարանների 
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ծառայություններ. պանսիոններ կենդանի-
ների համար. բարերի ծառայություններ. 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
(կացարանի տրամադրում). շարժական 
շինությունների վարձույթ. տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար. մոթել-
ների ծառայություններ. կահույքի, սեղանի 
սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 
սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար. վրանների վարձույթ. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու 
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող 
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանների 
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման 
կառավարում). վաշոկու ռեստորանների 
ծառայություններ. արիշտա ուդոնի և արիշտա 
սոբայի ռեստորանների ծառայություններ. 
սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում. 
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի 
պատրաստման հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ:

____________________

(210) 20191763  (111) 30180
(220) 30.08.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 30.08.2029
(730) «Դվին» հյուրանոցային համալիր» ՓԲԸ, 
Երևան, Պարոնյան 40, AM 
(442) 16.09.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ բրենդի, օղի, գինի, վիսկի.
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ. 

ռեստորանային և բարերի ծառայություններ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20191788  (111) 30181
(220) 03.09.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 03.09.2029
(730) Արա Փայտյան, Երևան, Վ. Շենգավիթ, փ. 
2, շ. 7/1, բն. 1, AM 
(442) 16.09.2019
(540) 

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

դաս 44. ատամնաբուժարանների ծառայու-
թյուն:

____________________

(210) 20191789  (111) 30182
(220) 03.09.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 03.09.2029
(730) Սիրանուշ Հովհաննիսյան, Երևան, 
Օհանով 76, բն. 21, AM 
(442) 16.09.2019
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

66

ՄԱՍ 1

66

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 01/2 

16 .0 1 . 2020

(511) 
դաս 25. գուլպաներ. բլուզներ. բոաներ 

(մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). տրիկո-
տաժեղեն. երկարաճիտ կոշիկներ. կիսա-
կոշիկներ. հագուստի օձիքներ. կաշնեներ. 
գոտիներ (հագուստ). շալեր. սվիտերներ. 
պուլովերներ. կարճագուլպաներ. շապիկներ 
(բլուզներ). մորթիներ (հագուստ). հանովի 
օձիքներ. զուգագուլպաներ. կոստյում-
ներ. պատրաստի հագուստ. տաբատներ. 
վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). 
վզպատներ. շարֆեր. տրիկոտաժե հագուստ. 
մորթե թիկնոցներ. բաճկոնակներ. գլխաշոր. 
որը ծածկում է պարանոցը և ուսերը. զգեստներ. 
սանդալներ. բաճկոններ (հագուստ). կոշիկներ. 
մինչև կոճերը հասնող կոշիկներ. կաշվե 
հագուստ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. գոտի-
քսակներ (հագուստ). լեգինսներ (շալվար). 
սարաֆաններ. ասեղնագործ հագուստ.

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

____________________

(210) 20191791  (111) 30183
(220) 03.09.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 03.09.2029
(730) Սեփեհր Փլասթիք Փադիդեհ Քո., IR 
(442) 16.09.2019
(540) 

(526) «Plast» և «Excellent Quality» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. թուղթ. թղթե կամ պլաստմասսայե 
տոպրակներ աղբի համար. տոպրակներ 
միկրոալիքային վառարանում սնունդ 
պատրաստելու համար. թղթե կամ 
պլաստմասսայե տոպրակներ (ծրարներ, 
կապոցներ) փաթեթավորելու համար. 
պղպջակավոր պլաստմասսայե թերթեր 
փաթեթավորման կամ կշռաբաշխման համար. 
ձգուն (էլաստիկ) պլաստիկ թաղանթներ 
դարսակման համար. պլաստմասսայե 
թաղանթներ փաթեթավորման համար. 
պլաստմասսայե թերթեր դարակներում որպես 
տակդիր օգտագործելու համար. տոպրակներ 
մթերքը սառեցնելու համար. սեղանի թղթե 
սփռոցներ. պլաստմասսայե պարկեր 
փաթեթավորելու համար։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20191852  (111) 30184
(220) 13.09.2019 (151) 13.01.2020
   (181) 13.09.2029
(730) Արման Արմենի Գևորգյան, Երևան, 
Սայաթ-Նովա պող. 15ա/4, AM 
(442) 01.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. ջրիմուռ-

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

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

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 (կոնֆետ-
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային 
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ 
(սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. 
նշակարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք). 
համեմունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի 
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած 
սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. 
սննդային էսենցիա (բնահյութ). բացառությամբ 
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի. 
կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի 
համար. քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. 
ամոքանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ 
պղպեղ. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր. 
եգիպտացորենի ալյուր. մանանեխի փոշի. 
գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. 
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային 
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի 
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի). 
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր 
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. 
կոճապղպեղ (ամոքանք). կապակցող 
նյութեր պաղպաղակի համար. բնական կամ 
արհեստական սառույց. սառույց սառեցման 
համար. գլյուկոզա խոհարարական 
նպատակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի 
համար. մակարուն (նշով թխվածք). 
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե 
օշարակ. կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ) 
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի. 
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). 
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ, 
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ 
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(քաղցրակուտապ). պրալինե, ռավիոլի, 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
բրինձ, զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի 
ալյուր. տարտեր (մրգա-բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար. բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար. բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). փաթիլներ (հացահատիկային 
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս 
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի 
համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. 
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար. 
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. 
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի 
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. 
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցանների 
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. 
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. 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. հացահատի կա յին 
սալիկներ. գինեքարաթթու խոհարարական 
նպատակների համար. գլյուտենային 
հավելույթներ խոհարարական նպատակների 
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանք-
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի 
(չինական կարկանդակներ). բրնձե խմոր 
խոհարարական նպատակների համար. 
ցզյաոցզի (չինական պելմեններ). ռամեն 
(ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի հիմքով). 
օկոնոմիակի (ճապոնական բարկահամ բլիթներ). 
օկոնոմիակիի համար խմորախառնուրդ 
(ճապոնական բարկահամ բլիթներ. բուրիտո. 
գիմբապ (կորեական ճաշատեսակ բրնձի 
հիմքով). ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. 
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող). 
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն 
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ. 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր, բիբիմբափ (բանջարեղենի և 
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի 
(բրնձի գնդիկներ). արագ (ակնթարթային) 
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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.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա-
մզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. մրգահյութեր. օշարակներ ըմպե-
լիքների համար. ջրեր (ըմպելիքներ). 
բաղադրություններ գազավորված ջուր 
արտադրելու համար. լիթիումաջուր. հանքային 
ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. սեղանի 
ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի 
հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների 
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված 
քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. շարբաթ 
(ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշիներ 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ 
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 

խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե-
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ, 
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ.

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

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա-
կալություններ. սննդամթերքի պատրաստում. 
առաքում. մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). ծերանոցների ծառայություններ. 
սրճարանների ծառայություններ. նախա-
ճաշարանների ծառայություններ. քեմպինգ-
ների ծառայություններ. ճաշարանների 
ծառայություններ հիմնարկներում կամ 
ուսումնական հաստատություններում. ժամա-
նա կավոր բնակատեղերի վարձակալում. 
պանսիոնների ծառայություններ. զբոսա-
շրջիկների համար տների ծառայություններ. 
հյուրանոցների ծառայություններ. մանկա-
մսուրների ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ. տեղերի ամրագրում պան-
սիոններում. տեղերի ամրագրում հյուրանոց-
ներում. ինքնասպասարկման ռեստորանների 
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ծառայություններ. խորտկարանների ծառա-
յություններ. պանսիոններ կենդանիների 
համար. բարերի ծառայություններ. 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
(կացա րանի տրամադրում). շարժական 
շինությունների վարձույթ. տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար. 
մոթելների ծառայություններ. կահույքի. սեղանի 
սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 
սենյակների. դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար. վրանների վարձույթ. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու 

ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող 
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանների 
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման 
կառավարում). վաշոկու ռեստորանների 
ծառայություններ. արիշտա ուդոնի և արիշտա 
սոբայի ռեստորանների ծառայություններ. 
սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում. 
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի 
պատրաստման հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ:

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

 5767  21.06.2030 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 

     (նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

 5768  21.06.2030 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 

     (նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

   5769  21.06.2030 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 

     (նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

   5771  21.06.2030 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 

     (նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

   5772  21.06.2030 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 

     (նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

   5773  21.06.2030 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 

     (նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

   5774  21.06.2030 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 

     (նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

   5775  21.06.2030 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 

     (նաև առևտուր անող որպես Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

   5798  27.01.2030 Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US

   5907  20.12.2029 Քուոլիթի Սիլըն (Փրայվիթ) Լիմիթիդ, LK

   5910  20.12.2029 Քուոլիթի Սիլըն (Փրայվիթ) Լիմիթիդ, LK

   6410  30.12.2029 Ջեներալ Իլեքթրիք Քամփնի, US

   14990  21.01.2030 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

   14991  21.01.2030 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

   14992  21.01.2030 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

   15178  12.01.2030 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

   15287  18.12.2029 «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     ք. Արարատ, Թևոսյան փ., 43տ., AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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   15288  18.12.2029 «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     ք. Արարատ, Թևոսյան փ., 43տ., AM

   15289  24.02.2030 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

   15308  18.12.2029 Անհատ ձեռնարկատեր Կարեն Սուքոյան, 

     Երևան, Բագրատունյաց 25/27, բն. 49, AM

   15584  28.12.2029 «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան 0026, Սևանի փող. 86/1, AM

   15966  05.03.2030 «Վ.Ա.Ս. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 3/52, AM

   15989  26.03.2030 Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի նահանգ, US

   16026  02.02.2030 Պերֆետի Վան Մելլե Ս.պ.Ա., IT

   16056  25.03.2030 Էջմիածնի քաղաքապետարան, Էջմիածին, Մաշտոցի 0, AM

   16057  25.03.2030 Էջմիածնի քաղաքապետարան, Էջմիածին, Մաշտոցի 0, AM

   16058  07.04.2030 Էջմիածնի քաղաքապետարան, Էջմիածին, Մաշտոցի 0, AM

   16059  07.04.2030 Էջմիածնի քաղաքապետարան, Էջմիածին, Մաշտոցի 0, AM

   16366  19.04.2030 Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

   16620  18.06.2030 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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№ 01/2 
16 .0 1 . 2020

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A47K 5/00          3336  B



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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№ 01/2 
16 .0 1 . 2020

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 2320
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No IR859242, IR904000, 
IR912266, IR1154810
73 (1) Լիցենզատու  Զիվենկո Սերգեյ 
Վիկտորովիչ, kv. 205, d. 33, Kutuzovsky pros-
pekt, RU-121165 Moscow, RU
73 (2) Լիցենզառու    «Սպիրիտ Մարկետ» 
ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց փող. 2/6, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը      28.02.2020թ.-ից  
                                             մինչև 28.02.2025
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                      Հանրապետություն
Գրանցված է                        24.12.2019

____________________

Գրանցում No 2321
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 15227, 19538
73 (1) Իրավատեր  Միշելին Ռեշերշ է Թեքնիք 
Ս.Ա., Route Louis-Braille 10, 1763 Granges-Pac-
cot, Switzerland, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Կոմպանի 
Ժենեղալ Դես Էտաբլիսըման Միշելեն, 12, 
Cours Sablon 63000 CLERMONT - FERRAND, 
FRANCE, FR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է            24.12.2019

____________________

Գրանցում No 2322
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 4798
73 (1) Իրավատեր    Մոլինոս Ռիո Դե Լա 
Պլատա Ս.Ա., Avenida Presidente Manuel Quin-
tana 192, piso 1, Codigo Postal C1014ACO, Buenos 
Aires, Argentina, AR
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Օլեյնա Ս.Ա., 13 
route de Florissant, 1206, Geneva, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է              25.12.2019

____________________

Գրանցում No 2323
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16854
73 (1) Իրավատեր    «Եղվարդի գինու-կոնյակի 
գործարան» ՓԲԸ, Եղվարդ, Չարենցի 1, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող   «Արարատի 
կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատ 0607, 
Արարատ Թևոսյան փ., տ. 43, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          25.12.2019

____________________
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№ 01/2 
16 .0 1 . 2020

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

     532 U  25.06.2019
     533 U  22.06.2019
     535 U  26.06.2019
     201 U  12.01.2020

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

 214 S              26.06.2019

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

3078    29.06.2019
3225        20.06.2019
3230        20.06.2019
3273        18.06.2019

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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№ 01/2 
16 .0 1 . 2020

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

  15969           08.11.2019  
  22418               08.11.2019  
  9954                23.12.2019
  29832              23.12.2019

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения
о прекращении правовой охраны товарного знака 

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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№ 01/2 
16 .0 1 . 2020

ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2020.01 (11) 3336 (13) B
A47K 5/00

(21) AM20170133 (22) 10.11.2017
(31) 62/421,025,   (32) 11.11.2016,    (33) US
(72) Хайнер Опард (CH), Джон Гарри (CA), 
Падрейг Макдона (IE) 
(73) ОуПи-Хайджин АйПи ГмбХ (CH) 
(54) Дозатор жидкости
(74) Э. Нагапетян

____________________

Заключения Агенства о патентоспособности
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№01/2

16 .0 1 . 2020

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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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№01/2

16 .0 1 . 2020

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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