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

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

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 09-01 (11) 528 (13) S 
(21) 20200006  (22) 28.04.2020
(72) Ստեփան Ազարյան (AM), Մարիամ Ստե-
փանյան (AM) 
(73) «Արթստեփ» ՍՊԸ (AM) 
(74) Վ. Պետրոսյան
(54) Շիշ (4 տարբերակ)
(55) 
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20181711  (111) 30872
(220) 01.11.2018 (151) 11.06.2020
   (181) 01.11.2028
(730) Էմերսըն Էլեքթրիք Քո., US 
(442) 01.03.2019
(540) 

(511) 
դաս 6. զնդաններ. լույս չարձակող մետա-

ղական բակեններ. մետաղական ճյուղա-
վորություններ խողովակաշարի համար. սեղմիչ 
մետաղական հարմարանքներ խողովակների 
համար. մետաղյա բեռնարկղեր (պահպանման 
պահեստավորման և փոխադրման համար). 
մետաղյա բեռնարկղեր մալուխների համար. 
ցամաքուրդային մետաղական խողովակներ. 
ցամաքուրդային խողովակների մետաղական 
կափույրներ. մետաղական խողովակներ 
կենտրոնական ջեռուցման համակարգերի 
համար. մետաղական խողովակներ օդափոխիչ 
և օդի լավորակման հարմարանքների համար. 
մետաղական արմատուր սեղմված օդի 
խողովակների համար. մետաղական միացքներ 
խողովակների համար. կապարակնիքներ. 
մետաղական կափարիչներ դիտահորերի 
համար. մետաղական կոլեկտորներ 
(հավաքիչներ) խողովակաշարերի համար. 
մետաղական ծայրափողակներ. մետաղական 
խողովակաշարեր. ոչ մեխանիկական մետա-
ղական թմբկագլաններ ճկուն փողրակները 
փաթաթելու համար. մետաղական գամեր. 
կարծր եռակցման և զոդման մետաղական 
ձողեր. խցանման մետաղական թասակներ. 
ազդանշանային ոչ մեխանիկական լույս 
չարձակող մետաղական պանելներ. մետաղյա 
արկղեր գործիքների համար. մետաղական 
խողովակներ. մետաղական արկղեր 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

գործիքների համար (դատարկ). մամլակի 
մետաղական շուրթեր. ջրմուղի խողովակների 
մետաղական փականներ. մետաղական 
ոչ մեխանիկական հարմարանքներ ճկուն 
խողովակները փաթաթելու համար. 
մետաղալարերը ձգելու հարմարանքներ 
(ձգող միացուցիչ). ջրմուղի մետաղական 
խողովակներ. մետաղական փականներ, 
բացառությամբ մեքենաների մասերի. 
մետաղական կափույրներ, բացառությամբ 
մեքենաների մասերի. մետաղական 
կցաշուրթեր. մետաղական համակարգեր 
սարքավորումների մոնտաժման համար. 
մետաղյա ծածկեր.  մետաղական ծածկեր 
սարքավորումները պաշտպանելու համար. 
մետաղական արկղեր. մետաղական արկղեր 
սարքավորումները պաշտպանելու համար. 
մետաղական ցանցեր. կրակարգելներ. ջրմուղի 
խողովակների մետաղական փականներ. 
խարսխային հեղույսներ. զանգուլակներ, 
զանգեր, զանգակներ. մետաղական շղթաներ. 
մետաղական ճոպաններ. մետաղական 
դամբարաններ. մետաղական ժապավեններ. 
պողպատե ձուլվածքներ. մետաղական սարքեր 
ռեակտիվ նյութերի մուտքը ապահովելու համար. 
մետաղական խողովակների մետաղական 
կցորդիչներ. մետաղական մտոցներ չափման և 
նմուշառման համար.

դաս 7. ապարատներ ացետիլենի մաքրման 
համար. շարժաբերներ (մեքենաների մասեր). 
օդի խտարարներ. գյուղատնտեսական 
մեքենաներ. օդային գոլորշիարարներ. օդ 
արտածծող սարքեր. փոփոխական հոսանքի 
գեներատորներ. աղտոտումը կանխող սարքեր 
շարժիչների և մոտորների համար. ապարատներ 
էլեկտրաաղեղային զոդման համար. 
ապարատներ էլեկտրաաղեղային հատման 
համար. ժապավենային փոխակրիչներ. 
փոխակրիչների ժապավեններ. մեքենաների 
փոկեր. ճկող մեքենաներ. մեքենաներ սայրերը 
սրելու համար. մեքենաներ կտրիչները սրելու 
համար. կտրիչների բռնիչներ (մեքենաների 
մասեր). դանակներ (մեքենաների մասեր). 
գազերի սեղմման, ներծծման և տեղափոխման 
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օդափուք մեքենաներ. օդամուղ մեքենաներ. 
շոգեկաթսաների խողովակներ (մեքենաների 
մասեր). մեքենաներ շշերը հերմետիկացնելու 
համար. փոշեկուլների խոզանակներ. 
ածխախոզանակներ (էլեկտրականություն). 
կենտրոնախուսակներ (մեքենաներ). ծղոտա-
հատ մեքենաների դանակներ. շղթայական 
սղոցներ. դուրեր մեքենաների համար. 
կապիչներ (մեքենաների մասեր). էլեկտրա-
մեխանիկական մեքենաներ քիմիական 
արդյունաբերության համար. հակադարձ 
կափույրներ (մեքենաների մասեր). էլեկտրական 
մեքենաներ և սարքեր մաքրելու համար. 
օդաճնշական մեքենաներ. օդային պոմպեր. 
ճնշակներ (մեքենաներ). սառնարանային 
ճնշակներ. խտացման տեղակայանքներ. 
միացման ձգաձողեր մեքենաների և շարժիչ-
ների համար. մեքենաների կամ շարժիչների 
կառավարման մալուխներ. սարքեր մեքենաների 
և շարժիչների կառավարման համար. 
հիդրավլիկ վերահսկում մեքենաների, մոտոր-
ների և շարժիչների համար. մեքենա ների, 
շարժիչների  և մոտորների պնևմակառա-
վարում. կցորդիչներ, բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների. փոխակրիչներ 
(մեքենաներ). խոհանոցային էլեկտրական 
ջարդիչներ. մանրատող, ջարդող մեքենաներ. 
հոսանքի գեներատորներ. կտրիչ մեքենաներ. 
կտրող մեքենաներ. գազային կտրոցներ. 
մեքենաների գլաններ. շարժիչների գլաններ. 
ճարպազերծման կայանքներ (մեքենաներ). 
պարուրակահան հաստոցներ. դրոշմիչ 
մեքենաներ. ամանեղեն լվացող մեքենաներ. 
բաժանիչ սարքեր. կորզանահաստոններ. 
գայլիկոնի կապիչներ (մեքենաների մասեր). 
հորատման գլխիկներ (մեքենաների մասեր). 
հորատող մեքենաներ. գայլիկոնիչ գլխիկներ 
(մեքենաների մասեր). փոշու արտածծման 
կայանքներ (զտիչ հարմարանքներ). փոշու 
հեռացման կայանքներ (զտիչ կայանքներ). 
հաստատուն հոսանքի գեներատորների 
խոզանակներ. հաստատուն հոսանքի 
գեներատորներ. էլեկտրոդներ եռակցման 
մեքենաների համար. մեքենաներ գալվանա-
պլաստիկայի համար. ամբարձիչ սարքեր. 
վթարային սնման գեներատորներ. 
ընդարձակման բաքեր (մեքենաների մասեր). 

շարժիչների օդափոխիչներ. սնիչներ 
(մեքենաների մասեր). զտիչ մեքենաներ. 
զտիչներ շարժիչներում հովացնող օդը մաքրելու 
համար. զտիչներ (մեքենաների կամ շարժիչների 
մասեր). վերջնամշակման մեքենաներ. 
վերամշակման մեքենաներ. շարժիչների 
վառելիքային խնայարարներ. գալվանաց ման 
մեքենաներ. աղբի, թափոնների մանրացման 
ագրեգատներ (մեքենաներ). գազային 
զոդայրոցներ. փոխանցման տուփեր, բացա-
ռությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
էլեկտրական գեներատորներ. ապակի մշակող 
մեքենաներ. մանրիչ մեքենաներ. հեսանա-
սկավառակներ (մեքենաների մասեր). 
հղկասկավառակներ (մեքենաների մասեր). 
մեքենաների ուղղորդիչներ. մուրճեր, կռաններ 
(մեքենաների մասեր). օդաճնշական մուրճեր. 
էլեկտրամուրճեր. ձեռքի էլեկտրական գայլի-
կոնիչներ. ձեռքի գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. բեռնման – բեռնա-
թափման սարքեր. ավտոմատ մանիպուլյա-
տորներ (մեքենաներ). ջերմափոխանակիչներ 
(մեքենաների մասեր). շրջակարող մեքենաներ. 
մեքենաների, հաստոցների կտրող գործիքների 
բռնիչներ. մեքենաների պատյաններ. ներքին 
այրման շարժիչների վառոցքի սարքեր. 
վառոցքի մագնետո. արդյունաբերական 
ռոբոտներ. պնդացնող միացումներ (շարժիչների 
մասեր). խոհանոցային էլեկտրական աղացներ 
(մանրատիչներ). կտրոցներ (մեքենաների 
մասեր). խառատային հաստոցներ. ամբարձիչ 
կայանքներ. կաշի մշակող մեքենաներ. յուղային 
պոմպեր. յուղիչներ (մեքենաների մասեր). 
հաստոցներ. մետաղամշակման հաստոցներ. 
ֆրեզիչ հաստոցներ. աղացներ (մեքենաներ). 
ջրաղացաքարեր. խառնիչներ (մեքենաներ). 
խառնիչ մեքենաներ. թործահաստոցներ. 
շարժիչներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար նախա-
տեսվածների. էլեկտրաշարժիչներ, բացա-
ռությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
կաղապարման մեքենաներ. ձուլակաղապար-
ներ (մեքենաների մասեր). էլեկտրական 
մեխահանիչներ. տանիքի կղմինդրներ կտրող 
մեքենաներ. մեքենաներ փաթեթավորման 
համար. խողովակներ մաքրելու քերակներ. 
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ռանդիչ հաստոցներ. ողորկման էլեկտրական 
մեքենաներ և սարքեր. խլարարներ շարժիչների 
համար. ցցահար մուրճեր. մամլիչներ 
(արդյունաբերական մեքենաներ). ռեդուկցիոն 
կափույրներ (մեքենայի մասեր). ճնշման 
կարգավորիչներ (մեքենաների մասեր). ճնշման 
փականներ (մեքենաների մասեր). 
պլաստմասսա վերամշակելու մեքենաներ. 
շարժասարքեր, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. բազմաճախարակներ. 
փոկանիվներ (մեքենաների մասեր). ոռոգիչներ 
(մեքենաներ). դիաֆրագմաներ պոմպերի 
համար. թաղանթներ պոմպերի համար. 
պոմպեր (մեքենաների կամ շարժիչների 
մասեր). պոմպեր (մեքենաներ). պոմպեր 
ջեռուցման տեղակայանքների համար. 
ծակատիչ մամլիչների մամլամատներ. դակիչ 
մեքենաներ. ատամնաձողավոր ամբարձիկ ներ. 
շարժիչների (հովացման) ռադիատորներ. 
տոփանման մեքենաներ. պատճենիչներ 
(մեքենաներ). մեխանիկական կարժառներ.  
մեխանիկական թմբկագլաններ ճկուն 
փողրակների համար. կոճեր (մեքենաների 
մասեր). հենքակոճեր (մեքենաների մասեր). 
կարգավորիչներ (մեքենաների մասեր). 
լվացամեքենաներ. գամիչ մեքենաներ. 
ռոբոտներ (մեքենաներ). սղոցադազգահներ 
(մեքենաների մասեր). սղոցի շեղբեր 
(մեքենաների, հաստոցների մասեր). սղոցներ 
(մեքենաներ). էլեկտրական մկրատ ներ. 
էլեկտրական պտուտակադարձիչներ. 
արդյունա  բերական հերմետիկացնող մեքենա-
ներ. էլեկտրական ապարատներ պլաստ-
մասսայե փաթեթավորումների զոդման համար. 
ավտոմատ կարգավորվող վառելիքային 
պոմպեր. կեղտաջրերի ցրցայտիչներ. կարի 
մեքենաներ. հեսանահաստոցներ. փականա-
գործի էլեկտրական մկրատներ. մանրատիչներ 
(մեքենաներ) արդյունաբերական նպատակների 
համար. հաստոցների հենոցներ (մեքենաների 
մասեր). կոկման մեքենաներ. գազաեռակցման 
ապարատներ. գազաեռակցման հրածորաններ. 
գազային զոդիչներ. զոդման էլետրական 
ապարատներ. էլեկտրական զոդիչներ. 
զոդալամպեր. մեքենաների և շարժիչների 
արագության կարգավորիչներ. չորացնող 
մեքենաներ. դրոշմակիչ մեքենաներ. 

մեքենաների հենոցներ. մեկնասարքեր 
շարժիչների համար. ստատորներ (մեքենաների 
մասեր). գոլորշու խտարարներ (մեքենաների 
մասեր). շոգու և յուղային փուլերի զատիչներ. 
կցակարման կարի մեքենաներ. քարամշակման 
հաստոցներ. ներծծող սարքավորումներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ներծծող ծայրափողակներ փոշեկուլների 
համար. մղիչներ. գերտաքացիչներ. 
դրոշմամամլիչներ. մեքենաների սեղաններ. 
ամբարձիչներ (մեքենաների կամ շարժիչների 
մասեր). մեքենաներ մանածագործական 
արդյունաբերության համար. հաստոցներ 
մանածագործական արդյունաբերության 
համար. թթվածնային նիզակներ ջերմային 
հորատման համար (մեքենաներ). 
պարուրակահան հաստոցներ. կռիչ մուրճեր, 
կռաններ (ոչ մեծ չափերի). կտրող գործիքներ 
(մեքենաների մասեր). պտտման մոմենտի 
կերպափոխիչներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. մեքենաների շարժա-
հաղորդակներ. պնևմափոխակրիչներ. 
հարդարիչ մեքենաներ. հղկահաստոցներ. 
հիդրավլիկական տուրբիններ. տուրբիններ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
տուրբաճնշակներ. վակուումային պոմպեր 
(մեքենաներ). փոշեկուլների գլխադիրներ 
հոտավետ և ախտահանող նյութեր ցրցողելու 
համար. փոշեկուլների ճկափողեր. փոշեկուլներ. 
փոշեկուլների պարկեր. փականներ 
(մեքենաների մասեր). խողովակներ (մեքե-
նաների մասեր). գլաններ (մեքենաների մասեր). 
մետաղական համակարգեր սարքավորումների 
մոնտաժման համար. խցուկներ (մեքենաների 
մասեր). յուղման տուփեր (մեքենաների մասեր). 
վերահսկիչ սարքավորումներ (մեքենաների 
մասեր) և վերամշակման սարքավորումներ 
(մեքենաների մասեր). հեղուկ կամ գազ 
փոխադրող խողովակների համար համա-
կարգման կայաններ. հեղուկի կամ գազի 
փոխադրման պոմպեր. քիմիական նյութեր 
ներծծող պոմպեր. մեքենաների շոգեկաթ-
սաները նստվածքից պաշտպանելու համար 
կոլեկտորներ. առևտրի ավտոմատներ. թրթռա-
մեքենաներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. ապարատներ ռետինացման 
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(վուլկանացման) համար. լվացման սարքեր. 
լվացքի մեքենաներ (սպիտակեղենի համար). 
աղբի, թափոնների մանրացման մեքենաներ. 
աղբի, թափոնների խտացման մեքենաներ. 
ջրատաքացուցիչներ (մեքենաների մասեր). 
արտահեղման ծորակներ (ջրազատիչներ). 
էլեկտրաեռակցման ագրեգատներ. ապա-
րատներ էլեկտրազոդման համար. մեքենաների 
անիվներ. մեքենաների ատամնավոր 
մեխանիզմներ. կարապիկներ (վերհան 
մեքենա). հողմային տուրբիններ. փայտա-
մշակման հաստոցներ. փաթաթող մեքենաներ. 
մեքենաների փականների շարժաբերներ. 
շարժաբերի պարագաներ. ներարկիչներ 
շարժիչների համար. օդաճնշական և 
ջրաճնշական լծակներ. հաստոցներ 
մանածագործական արդյունաբերության 
համար.

դաս 8. ձեռքով կառավարվող նմուշառման 
գործիքներ գյուղատնտեսության նպատակ-
ներով օգտագործման համար. հղկիչ գործիքներ 
(ձեռքի գործիքներ). ուրագներ (գործիքներ). 
ձեռքով կառավարվող գյուղատնտեսական 
գործիքներ. ձեռքով կառավարվող օդային 
պոմպեր. հորատներ (ձեռքի գործիքներ). 
բզեր (մախաթներ). կացիններ. մետաղական 
ժապավենները ձգելու սարքեր (ձեռքի գործիք). 
էջատման մամլակներ (ձեռքի գործիք). 
գայլիկոններ (շաղափներ) (ձեռքի գործիքների 
մասեր). փոխովի ծայրեր (ձեռքի գործիքներ). 
սայրեր սրելու գործիքներ. նախշառանդաների 
սայրեր. սայրեր (ձեռքի գործիքներ). շեղբեր 
(զենքեր). գչիր (հորատ). աղեղնաձև 
սղոցներ. դանակներ դուրսհանովի սայրով. 
անվիկավոր դանակներ (ձեռքի գործիքներ). 
տավրեր. պատվաստման դանակներ. հորատ-
ներ ատաղձագործական աշխատանքների 
համար. խծուծման դուրեր. կետանշիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). հատիչներ. ագույցներ 
ատաղձագործական կամ տակառագործական 
աշխատանքների համար. լինգեր. կտրելիս 
օգտագործվող կալիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
կտրող գործիքներ. կտրող գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). արտապարուրակիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). գայլիկոնի կապիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). գրունտը խտացնելու համար 
տոփաններ (ձեռքի գործիքներ). զմռնիտե 
սկավառակներ. լայնակոկման գործիքներ (ձեռքի 

գործիքներ). ներպարուրակիչ շաղափիչների 
երկարիչներ. խարտոցներ (գործիքներ). 
ձգովի մետաղալար (ձեռքի գործիքներ). ձեռքի 
սղոցների, մետաղասղոցների շրջանակներ. 
արդուկման մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). 
տոփաններ (ձեռքի գործիքներ). գչրակ (ձեռքի 
գործիքներ). ծալքավորման գործիքներ. 
կիսակլոր դուրեր (ձեռքի գործիքներ). 
փոխպատվաստման դանակներ (ձեռքի 
գործիքներ). փորագրելու կտրիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). հեսանասկավառակներ (ձեռքի 
գործիքներ). մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). 
ձեռքի շարժակով հորատներ. ձեռքի շարժակով 
ձեռքի գործիքներ. ձեռքի պոմպեր. ձեռքով 
կառավարվող ձեռքի գործիքների մետաղական 
կոթեր. սակրեր (տապարներ). դանակներ 
ստեղծագործական ժամանցի համար 
(հերձադանակներ). խոռոչների գայլիկոններ 
(շաղափներ) (ձեռքի գործիքների մասեր). 
կացնիկներ (ձեռքի գործիքներ). արդուկներ 
(ոչ էլեկտրական, ձեռքի գործիքներ). 
նրբասղոցներ. ձեռքի ամբարձիկներ. թակեր 
(ձեռքի գործիքներ). քաղհանիչներ.  ֆրեզավոր 
կտրիչներ (ձեռքի գործիքներ). թեք (անկյան 
տակ) եզրակտրման ձեռքի գործիքներ. 
սանդեր տրորելու համար (ձեռքի գործիքներ). 
դուրեր. մատնեքահանման դանակներ. ձեռքի 
մեխահան գործիքներ. մեծամեխի կեռեր 
(ձեռքի գործիքներ). երիթակների անցքա-
հատներ. նրբախարտոցներ. ոչ էլեկտրական 
ատրճանակներ կարի անթափանցելիության 
համար. ոչ էլեկտրական ատրճանակներ 
կարերը խցելու համար. մակերևույթները 
մաքրելու կտրոցներ (ձեռքի գործիքներ). 
ծակատիչներ (ձեռքի գործիքներ). բրիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). անցքահատներ. աքցաններ 
(ունելիներ). ռանդաների սայրեր. աքցաններ. 
ունելիներ. ողորկման գործիքներ. դուրեր 
(ձեռքի գործիքներ). կաստետներ. անցքահան 
աքցաններ (ձեռքի գործիքներ). մամլամատներ 
(ձեռքի գործիքներ). թակեր (ձեռքի գործիքներ). 
ցցահար մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). 
խոշորաքարթ խարտոցներ (թորբու, տովրիկ) 
(ձեռքի գործիքներ). արգելանիվներ (ձեռքի 
գործիքներ). անցքակոկիչներ. գամիչ 
գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). գամիչ 
մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). սղոցների 
տափուկներ (ձեռքի գործիքների մասեր). 
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սղոցների շրջանակներ. սղոցներ (ձեռքի 
գործիքներ). քերակներ (ձեռքի գործիքներ). 
քերաններ (ձեռքի գործիքներ). ոչ էլեկտրական 
պտուտակահաններ. սրելու գործիքներ. 
խուզելու դանակներ (ձեռքի գործիքներ). 
թանձր նյութերը կտրելու մկրատներ. փականա-
գործի մկրատներ. կռաններ. բահեր (ձեռքի 
գործիքներ). պտուտակաբանալիներ (ձեռքի 
գործիքներ). անկյունաչափական սարքեր 
(ձեռքի գործիքներ). դրոշմման գործիքներ 
(ձեռքի գործիքներ). քարի հետ աշխատելու 
մուրճեր. պտուտակամերի բանալիներ 
(ձեռքի գործիք). ներպարուրակիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). ձեռքի գործիքների կալիչ գոտիներ. 
խողովակահատիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
խողովակներ կտրելու գործիքներ. մամլակներ. 
հեսանների բռնիչներ. պատրույգները կտրելու 
մկրատներ. մեկուսիչ հանելու գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). մետաղալարերը ձգելու սարքեր 
(ձեռքի գործիք). լծանակներ (դեկալծակներ).

դաս 9. արագացումաչափներ. էլեկ տրական 
կուտակիչներ. ձայնային ազդանշանային 
սարքեր. ձայնահաղորդիչներ. ակուստիկական 
կապի սարքեր. էլեկտրական ձայնահաններ 
(ադապտերներ). օդի բաղադրության անալիզի 
ապարատներ. վթարային էլեկտրական 
զանգեր. վթարային ազդասարքեր. ամպերա-
չափներ. ձայնի ուժեղարարներ. էլեկտրոնային 
ուժեղարար լամպեր. հողմաչափներ. անոդային 
մարտկոց ներ. անոդներ. խանգարումա-
պաշտ պան սարքեր (էլեկտրականություն). 
խարիսխ ներ (էլեկտրականություն). հավա սա-
րակշռման սարքեր. վառոցքի համակարգերի 
մարտկոցներ. էլեկտրական մարտկոցներ. 
կուտակիչների բանկաներ. էլեկտրական 
կուտակիչների պատյաններ. լիցքավորող 
սարքեր կուտակիչների համար. լուսատու 
ազդալողաններ. զանգեր (տագնապի 
ազդասարքեր). ստուգիչ-չափիչ սարքեր 
շոգեկաթսաների համար. ճյուղավորման 
տուփեր (էլեկտրականություն). էլեկտրական 
մալուխներ. լուսանկարչական ապարատներ. 
ատաղձագործների քանոններ (մետրեր). 
ռեդուկտորներ (էլեկտրական). լիցքավորող 
սարքեր էլեկտրական կուտակիչների 
համար. քիմիական դետեկտորներ. 
ինդուկտիվության կոճեր (փաթույթներ). 
էլեկտրական շղթայի գործարկիչներ. 

էլեկտրական ապահովիչներ. դժբախտ 
պատահարներից, ճառագայթումից և կրակից 
պաշտպանող հագուստ. էլեկտրական կոճեր. 
էլեկտրական կոլեկտորներ. կոմուտացման 
էլեկտրական ապարատներ. կոմուտատորներ. 
համեմատիչներ. համակարգչային գրառված 
ծրագրեր. համակարգչային գործառնական 
ծրագրեր. համակարգիչներին կից սարքեր. 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում. համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում). 
հավելվածներ համակարգչային ծրագրային 
ապահովման համար (ներբեռնելի). 
համակարգչային սարքավորումներ. էլեկ-
տրական կոնդենսատորներ. էլեկտրա-
հաղորդիչներ. էլեկտրական գծերի միացքներ. 
գծային միացիչներ (էլեկտրականություն). 
էլեկտրական հպակներ. կառավարման 
վահաններ (էլեկտրականություն). էլեկ-
տրական կերպափոխիչներ. հաշվիչներ. 
էլեկտրական միացքներ. հոսանքի ուղղիչներ. 
ցիկլոտրոններ. տեղեկատվության մշակման 
սարքեր. խտաչափներ. օպտիկական 
խտաչափներ. դետեկտորներ. ախտորոշման 
սարքեր, բացառությամբ բժշկական նպա-
տակների համար նախատեսվածների. 
դիֆերենցիալ ճնշման հոսքի հաղորդիչներ. 
գազապարպիչ էլեկտրական խողովակներ, 
բացառությամբ լուսավորության համար 
օգտագործվողների. հեռավորություն չափող 
սարքեր. հեռաձայնագրման սարքեր. բաշխիչ 
տուփեր (էլեկտրականություն). բաշխիչ 
վահաններ (էլեկտրականություն). բաշխիչ 
կառավարակետեր (էլեկտրականություն). 
դինա մոմետրեր (ուժաչափներ). էլեկտրական 
մայրուղիներ. նյութեր էլեկտրահաղորդման 
գծերի համար (լարեր, մալուխներ). 
հաղորդաձողեր լույսի կետային աղբյուր-
ների մոնտաժման համար. ազդանշանների 
հեռակառավարման էլեկտրադինամիկական 
ապարատուրա. էլեկտրոլիտային վաննաներ. 
էլեկտրամագնիսների կոճեր. հրդեհի 
ազդա նշանիչներ. հրդեհի ջրածորակներ. 
կրակմարիչներ. հրշեջ սարքեր (կրակմարիչներ). 
դետոնացիան և պայթեցումը արգելափակող 
սարքեր. հրշեջ ծայրապանակներ. 
հակահրդեհային ջրցաններ. հեղուկի, գազի 
հոսքի ցուցիչ սարքեր՝ մոնիտորի վրա 
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տվյալները հաղորդելու հնարավորությամբ. 
գազի արտահոսքի ազդանշանային 
սարքեր. սառույցի դետեկտորներ. էլեկտրո-
նային ազդանշանների հաղորդիչներ. 
խողովակաշարերում գազի և հեղուկի արա-
գության և ճնշման չափիչների հավաքածու. 
պահպանական ազդանշանային սարքեր. 
պաշտպանիչ սաղավարտներ. երկաթուղային 
աղդանշանային սարքավորումներ. կանխող 
եռանկյուններ անսարք տրանսպորտային 
միջոցների համար. լույս արձակող 
կամ մեխանիկական ճանապարհային 
նշաններ. էլեկտրական ավտոմատ սարքեր 
դռները բացելու համար. նմանակողներ 
(իմիտատորներ) տրասպորտային միջոցներ 
վարելու ուսուցման համար. սիմուլյատորներ 
սպորտի ուսուցման համար. լուսանկարչական 
և կինեմատոգրաֆիական գործիքներ. 
գազի դիմակներ (հակագազեր). եռակցողի 
դիմապանակներ. շնչադիմակներ օդի զտման 
համար. հրակայուն հագուստ. լուսաազդա-
նշային (առկայծումային) ապարատներ. 
ծախսաչափներ. հաճախաչափներ. հատուկ 
կահույք լաբորատորիաների համար. հալուն 
ապահովիչներ. գալվանական տարրեր. 
գալվանական տարրերի մարտկոցներ. 
գալվանաչափներ. գազաանալիզարարներ. 
գազի հոսքի չափման համակարգեր. բեն-
զինի մակարդակի ցուցիչներ. գազաչափներ 
(չափիչ գործիքներ). ցուցիչներ. դժբախտ 
պատահարներից պաշտպանող ձեռնոցներ. 
էլեկտրական կուտակիչների թիթեղների 
ցանցեր. ջերմակարգավորման սարքեր. 
մեկուսացնող շերտ ունեցող գծային միա-
կցիչներ. բարձր հաճախական ապարատուրա. 
ջրաչափներ. էլեկտրական հեռավառոցքային 
ապարատներ. ինդուկտիվության կոճերի 
միջաձողեր (էլեկտրականություն). արդյունա-
բերական ցանցային ինտերֆեյս սարքեր. 
միկրոպրոցեսորով աշխատող վերա-
հսկիչ սարքեր. ինտեգրալ սխեմաներ. 
խոսակցական ապարատներ. ինտերֆեյս ներ 
համակարգիչների համար. կերպափոխիչ-
ներ (էլեկտրականություն). ձևանմուշներ 
(չափիչ գործիքներ). միացման տուփեր 
(էլեկտրականություն). մալուխների միացման 
կցորդիչներ. լազերներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 

հեղուկի մակարդակի սենսորներ. հեղուկի 
մակարդակի փոխարկիչներ. հեղուկի  
մակարդակի հաղորդիչներ. մակարդակա-
չափական գործիքներ. լուսավորության 
էլեկտրական կարգավորիչներ. լուսա-
վորման համակարգերի բալաստային դիմա-
դրություններ. շանթարգելներ. հոսանքի 
կորստի էլեկտրական ցուցիչներ. էլեկտրական 
էներգիա մատակարարող սարքեր. մագնիսա-
կան ծախսա չափներ. սահմանափակիչներ 
(էլեկտրա կանություն). չափման գործիքներ. 
չափիչներ (նմուշներ). չափիչ սարքեր. 
մոնիտորներ (համակարգչային սարքավորանք). 
էլեկտրական չափիչ սարքեր. չափիչ գործիքներ. 
հաշվիչներ. միկրոպրոցեսորներ. հսկողության 
սարքավորումներ (էլեկտրական). հսկողու թյան 
էլեկտրական սարքավորումներ, բացառու թյամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող-
ների. մոնիտորներ (համակարգչային 
սարքավորանք). դիտասարքեր. օպտիկական 
սարքեր և գործիքներ. լուսահավաք 
ոսպնյակներ. անցքերով ծախսաչափներ. 
ֆիզիկական սարքեր և գործիքներ. պիտոյի 
խողովակներ (ծախսաչափներ). կուտակիչի 
թիթեղներ. ճշգրիտ չափման սարքեր. ճնշման 
ցուցիչ-խցաններ փականների համար. 
ճնշաչափներ (մանոմետրեր). ճնշման 
չափիչներ. ճնշման ցուցիչներ. ճնշման 
հաղորդիչներ. տպատախտակներ. զոնդեր 
գիտական հետազոտությունների համար. 
քանակի ցուցիչներ. ռադարներ. երկաթուղային 
տրանսպորտում անվտանգություն ապահովող 
սարքեր. ընթերցող սարքեր (տեղեկատվության 
մշակման սարքեր). էլեկտրական կարգավորող 
սարքեր. էլեկտրական ռելեներ. արտա-
դրական գործընթացների հեռակառա-
վարման էլեկտրական տեղակայանք ներ. 
հեռակառավարման ապարատուրա. հեռա-
կառավարվող ճնշման հաղորդիչներ. 
էլեկտրական դիմադրություններ. քանոններ 
(չափիչ գործիքներ). լոգարիթմական 
քանոններ. մետրեր (չափիչ գործիքներ). 
քանոններ, մետրեր (չափիչ գործիքներ). 
տվիչներ (սենսորներ). ազդանշանային 
զանգեր. ազդանշանի հաղորդիչներ. 
մեխանիկական կամ լույս արձակող 
ազդանշանային պանելներ. մեխանիկական 
կամ լույս արձակող ազդասարքեր. խցակի 
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վարդակներ (էլեկտրական   միացումներ).   
խցակի  երկժանի ներ (էլեկտրական 
միացումներ). խցակի միացումներ 
(էլեկտրական). սոլենոիդային կափույրներ 
(էլեկտրամագնիսական փոխարկիչներ). 
խորա չափների գծեր. արագաչափներ. 
բարձրացնող տրանսֆորմատորներ. 
փակ անջա տիչներ (էլեկտրականություն). 
էլեկտրական փոխարկիչներ. գծագրական 
T–աձև քանոններ չափման համար. 
ջերմաստիճանային ցուցիչներ. ջերմաստիճանի 
կպչուն ցուցասարքեր ոչ բժշկական 
նպատակների համար. ջերմաստիճանային 
ցուցիչներ (սենսորներ). ջերմաստիճանի 
հաղորդիչներ. ծայրային կցորդիչներ 
(էլեկտրականություն). նյութերը փորձարկելու 
մեքենաներ և սարքեր. ապարատուրա 
անալիզների համար, բացառությամբ 
բժշկականի. ջերմաէլեկտրոնային լամպեր. 
ջերմաչափներ, բացառությամբ բժշկական 
ջերմաչափների. թերմոստատներ (ջերմա-
պահպանիչներ). ջերմային տվիչների 
պաշտպանիչ պարկուճներ. ժամանակի 
ավտոմատ ռելեներ. տրանսֆորմատորներ 
(էլեկտրականություն). տրանզիստորներ (էլեկ-
տրո նիկա). հաղորդիչներ. էլեկտրոնային 
ազդանշանների հաղորդիչներ. հաղորդիչներ 
(հեռակապ). տրանսպոնդերներ (հաղորդիչներ-
պատասխանիչներ). ուլտրաձայնային հոսքի 
հաղորդիչներ. ուլտրաձայնային մակարդակի 
ցուցիչներ (սենսորներ). ուլտրաձայնային 
մակարդակի հաղորդիչներ. ուլտրաձայնային 
ցուցիչներ (սենսորներ). վակուումաչափներ. 
փոփոխաչափներ. գերլարումից պաշտպանող 
կարգավորիչներ. վոլտաչափներ. ծախսա-
չափներ մրրկային պայմանների համար. 
ջրի մակարդակի ցուցիչներ. սեղմակներ 
(էլեկտրականություն). անլար ադապտերներ. 
մակարդակի անլար փոխարկիչներ. 
անլար փոխարկիչներ. անլար հաղորդիչ-
ներ, էլեկտրահաղորդալարեր. շարժաբերի 
հսկման, մոնիթորինգի և տեղակայման 
համակարգեր. խողովակաշարերի խափան-
ման հայտնաբերման համակարգեր 
և սարքավորումներ, դրանց մասեր և 
պիտույքակազմեր. փականների դիրքը 
կառավարող սարքեր. փականների դիրքը 
որոշող, վերահսկող սարքեր. մեքենայացված 
նմուշառման սարքավորումներ մալուխների 
համար. 

դաս 10. բժշկական սարքավորումներ, 
դրանց մասեր և կցամասեր. ապարատուրա 
անզգայացման համար և ապարատուրա 
արհեստական շնչառության համար, դրանց 
մասեր և կցամասեր. ատամնաբուժական 
ապարատուրա և գործիքներ. հատուկ կահույք 
բժշկական նպատակների համար. բժշկական 
սարքեր և գործիքներ.

դաս 11. ացետիլենային այրոցներ. 
ացետիլենային գեներատորներ. սարք-
վածքներ օդի սառեցման համար. 
օդաջեռուցիչներ. օդային չորուցիչներ. օդի 
զտման տեղակայանքներ. օդի ոչ ավտոմատ 
կափույրներ շոգեջեռուցման տեղակայանքների 
համար. օդի մաքրման սարքեր և մեքենաներ. 
օդի մանրէազերծիչներ. օդի լավորակման 
տեղակայանքներ. օդորակիչներ. հակա-
ցրցողիչ գլխադիրներ ծորակների համար. 
աղեղային լամպեր. ըմպելիքներ սառեցնելու 
ապարատներ. ջեռուցման կաթսաների 
խողովակներ. ջրաջեռուցիչներ, բացառությամբ 
մեքենայի մասերի. այրոցներ. առաստաղի 
լուսամփոփներ. կենտրոնական ջեռուցման 
ռադիատորներ. ջահեր. քրոմատագրիչներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
գալարախողովակներ (թորման, ջեռուցման 
կամ սառեցման տեղակայանքների 
մասեր). էլեկտրական սառնախցիկներ. 
սառեցնող բաքեր վառարանների համար. 
տեղակայանքներ ջրի սառեցման համար. 
հեղուկների սառեցման տեղակայանքներ. 
տեղակայանքներ և մեքենաներ սառեցման 
համար. սարքեր և տեղակայանքներ 
սառեցման համար. քարշի կարգավոր-
ման ձգափականներ. օդաչորացուցիչներ 
(խոնավա կլանիչ). հոտազերծման սարքեր, 
բացառությամբ անձնական օգտագործման 
համար նախատեսվածների. ապարատներ 
չորացման համար. էլեկտրական գազապարպիչ 
խողովակներ լուսավորման համար. ապա-
րատներ ախտահանման համար. թորման 
սյուներ. թորման ապարատներ. չորացման 
ապարատներ. չորացման ապարատներ 
և տեղակայանքներ. գոլոշիարարներ. 
ընդարձակման բաքեր կենտրոնական 
ջեռուցման համակարգերի համար. 
օդափոխիչներ (օդի լավորակում). օդափոխիչ-
ներ (օդի լավորակման տեղակայանքների 
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մասեր). էլեկտրական առաստաղային 
օդափոխիչներ. սնուցիչներ ջեռուցիչ կաթ-
սաների համար. զտիչներ օդի լավորակման 
համար. զտիչներ խմելու ջրի համար. զտիչներ 
վառելիքի, յուղի և գազի համար. ձևավոր 
աղյուսապատվածքներ վառարանների 
համար. շոգեկաթսաների ջերմախողովակներ. 
սառցարանային ապարատներ. շփական 
բռնկորդներ գազային վառիչների համար. 
վառարաններ, բացառությամբ լաբորատոր 
վառարանների. գազային զտիչներ. 
գազային կարգավորիչներ. գազային 
վառիչներ. գազային խառնիչներ. գազային 
ջահեր. գազային ներարկիչներ. գազերի 
զտման սարքեր. գազազտիչներ (գազային 
սարքավորանքի մասեր). գազայրոցներ. 
գազի կաթսաներ. գազապաղիչներ 
(մեքենաների մասեր չհանդիսացող). ջերմային 
կուտակիչներ. ջերմության վերականգնիչներ. 
ջերմափոխանակիչներ, բացի մեքենայի 
մասերից. ջերմային պոմպեր. տաքացվող 
ցուցափեղկեր (ցուցապահարաններ). օդա-
ջեռուցիչներ (կալորիֆերներ). ջեռուցման 
տեղակայանքներ. եռացրած ջրով աշխատող 
ջեռուցման տեղակայանքներ. ջեռուցման 
կաթսաներ. ջեռուցման-տաքացման սարքեր, 
որոնք աշխատում են պինդ, հեղուկ և գազային 
վառելիքով. ջեռուցման էլեկտրական սարքեր. 
ջեռուցիչ տարրեր. ջեռուցման թիթեղներ. 
էլեկտրական շիկացման թելիկներ. ջեռուցման 
և հովացման սարքեր տաք և սառը ըմպելիք-
ներ բաշխելու համար. տաք օդով աշխատող 
ջեռուցման սարքեր. խոնավարարներ 
կենտրոնական ջեռուցման ռադիատորների 
համար. ընկղմվող ջեռուցիչներ. ապարատներ 
օդի կամ ջրի իոնացման համար. 
խոհանոցային վառարաններ (ջեռոցներ). 
լաբորատորիայի այրոցներ. էլեկտրական 
լամպեր. սպիտակեղենի էլեկտրական 
չորուցիչներ. կափույրներ պահեստարաններում 
մակարդակի կարգավորման համար. 
լամպանոթներ. լույսի ցրիչներ. լուսադիոդային 
լուսավորման սարքեր. լուսավորման սարքեր և 
տեղակայանքներ. խառնիչ ծորակներ ջրատար 
խողովակների համար. յուղային այրոցներ. 
յուղերի զտման սարքեր. խողովակներ 
(սանիտարատեխնիկական համակարգերի 
մասեր). սանիտարա տեխնիկական պարա-

գաներ. տարողություններ ջուրը ճնշման 
տակ պահելու համար. հոսաջրերի 
մաքրման տեղակայանքներ. էլեկտրական 
ռադիատորներ. ջեռուցման ռադիատորներ. 
թորման աշտարակներ թորման համար. 
սառնապահարաններ. սառնարանային 
ապարատներ և մեքենաներ. սառնարանի 
խցիկներ. սառնարանային տարողություն-
ներ. սառնարանային սարքավորումներ և 
տեղակայանքներ. սառեցնող ցուցափեղկեր 
(ցուցապահարաններ). սառնարաններ. 
կար  գավորիչ պարագաներ ջրասարքերի 
կամ գազասարքերի և ջրմուղների կամ 
գազամուղների համար. կարգավորիչ և 
պահպանիչ պարագաներ գազամուղների 
համար. կարգավորիչ և պահպանիչ 
պարագաներ ջրմուղային սարքավորումների 
համար. պահպանիչ և կարգավորիչ սարքեր 
գազասարքերի համար. պայթանվտանգ 
լամպեր. պահպանիչ պարագաներ 
ջրասարքերի կամ գազասարքերի և 
ջրմուղների կամ գազամուղների համար. 
սանիտարատեխնիկական սարքեր և տեղա-
կայանքներ. լվացարանակոնքեր. էլեկտրական 
լամպերի կոթառներ. արևային ջերմային 
հավաքիչներ (ջեռուցում). արևի վառարաններ. 
շոգեարտադրիչներ, բացառությամբ մեքե-
նաների մասերի. գոլորշու արտադրման 
տեղակայանքներ. շոգու կուտակիչներ. 
վառարաններ (ջեռուցիչ սարքեր). մետաղական 
ծորակներ. խողովակների և խողովակաշարերի 
ծորակ ներ.  ջերմապահպանիչ կափույրներ 
(ջեռուց ման տեղակայանքների մասեր). 
լյումինեսցեն տային խողովակներ լուսավորման 
համար. օդափոխության կայանքներ 
և ապարատներ (օդի լավորակման). 
ջրատաքացուցիչ ներ. ջրի բաշխման 
տեղակայանքներ. ջրմուղի տեղակայանքներ. 
ջրի մաքրման տեղակայանքներ. ջրի 
զտման սարքեր. ջրի մանրէազերծիչներ. 
ապարատներ և մեքենաներ ջուրը մաքրելու 
համար. ջրատաքացիչներ (ապարատներ). 
ջրամատակարարման համա կարգերի 
տեղակայանքներ. կափույրներ ավելցուկ 
օդը արտանետելու համար. կափույրներ 
պահեստարաններում վառելիքի մակարդակը 
կարգավորելու համար.
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դաս 12. ղեկեր. արգելակի լծակներ. 
սեղմակներ նախատեսված ավտոմեքենայի 
պահեստամասերը ավտոմեքենայի թափքին 
ամրացնելու համար. ավտոմոբիլների 
հետգցովի թափքածածկեր. վառելիքի բաքերի 
կափարիչներ. ամրակներ ավտոմեքենաների 
կառավարման վահանակների համար. 
փականներ տրանսպորտային միջոցների 
պատուհանների համար. շարժիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. կցանքների կցիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
փոխհաղորդակներ ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար. ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների շարժիչի մասեր. 
տրանսպորտային միջոցների շարժիչների 
ծածկոցներ. տրանսպորտային միջոցների 
թափարգելների ցանցեր.

դաս 17. պոլիէսթերային ծածկոցներ, 
բացառությամբ մանածագործվածքայինի. 
կափույրներ բնական կաուչուկից. վուլկա-
նացված մանրաթելային ռետինե կափույրներ. 
փաթեթավորման նյութեր. ռետինե խցաններ. 
մեկուսիչ նյութեր. ոչ մետաղական խողովակներ. 
ռետինե կափույրներ. ռետինե խցվածքներ. 
խողովակների ռետինե միակցիչներ. ճկուն 
փողրակների կցամասեր. ճկուն փողրակների 
միակցիչներ. ճկուն փողրակների կցամասերի 
պիտույքակազմերեր. ճկուն խողովակաշարեր.

դաս 18. կաշվե փականներ (կափույրներ). 
պայտեր.

դաս 19. ջրատար խողովակների կափույրներ 
(փականներ), բացառությամբ մետաղից 
և պլաստմասսայից պատրաստվածների. 
ցամաքուրդային խողովակների կափույրներ, 
բացառությամբ մետաղից և պլաստմասսայից 
պատրաստվածների. շինանյութեր և 
ճանապարհային պատվածքների նյութեր. ոչ 
մետաղական շինանյութեր. ոչ մետաղական 
կոշտ խողովակներ շինարարության համար. 
ասֆալտ. մածուցիկ շինանյութեր. բիտումներ. 
ատաղձագործական ապրանքներ. կահույքի 
պատրաստում, ատաղձագործություն. 
ոչ մետաղական շերտափեղկեր (շերտա-
վարագույրներ).

դաս 20. ոչ մետաղական ֆուրնիտուր. 
ոչ մետաղական կափույրներ (փականներ), 
բացառությամբ մեքենաների մասերի. ոչ 
մետաղական ծորակներ տակառների համար.

դաս 28. տեսախաղերի ապարատներ 
առևտրային օգտագործման համար.

դաս 35. մարքեթինգի (շուկայավարման), 
վաճառքի, գովազդի և գնումների ծառա-
յություններ.

դաս 37. մատակարարների կողմից 
տրամադրվող տեղադրման և վերանորոգման 
ծառայություններ.

դաս 39. առաքման, պահեստավորման  
և տեղափոխման ծառայություններ. 
փոխադրումներ.  ապրանքների փաթեթավորում 
և պահեստավորում. ճանապարհորդությունների 
կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում. մոնտաժման-
հավաքման աշխատանքներ ըստ  երրորդ 
անձանց պատվերի.

դաս 41. ուսուցողական դասընթացներ. 
վարպետաց դասեր և կառավարման 
դասընթացներ.

դաս 42. նավթային հանքավայրերի 
հետա զոտություններ շահագործման նպա-
տակով. չափաբերում (չափումներ). քիմիական 
անալիզ. հետազոտություններ քիմիայի 
բնագավառում. համակարգիչների համար 
ծրագրերի կազմում. ծրագրային ապահովման 
մշակում. ծրագրային ապահովման միջոցների 
վարձույթ. համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. համակարգչային համակարգերի 
նախագծում. խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման հարցերով. համակարգչային 
տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդա-
տվական ծառայություններ. խորհրդատվու-
թյուն համակարգչային տեխնիկայի մշակման 
և զարգացման ոլորտում. խորհուրդներ 
էներգիայի խնայողության հարցերով. վեբ-
կայքերի տեղեկատվական կատալոգների 
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց 
համար (ծառայություններ տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում). աուդիտ էներ-
գետիկայի ոլորտում. ճարտարագիտություն. 
արդյունաբերական դիզայն. տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում խորհրդա-
տվություն. համակարգչային ծրա-
գրային ապահովման տեղակայում. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում. 
հետազոտություններ մեխանիկայի բնագա-
վառում. հեռակա հասանելիության համա-
կարգչային համակարգերի մոնիտորինգ. 
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հեռակա հասանելիության սարքերի մոնի-
թորինգ. դիզայներների ծառայություններ 
փաթեթավորման բնագավառում. հարթակ 
որպես ծառայություն (PaaS). համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման 
ոլորտում տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. որակի հսկողություն. 
նոր արտադրատեսակների հետազոտություն 
և մշակում երրորդ անձանց համար. 
հետազոտություններ շրջակա միջավայրի 
պաշտպանության բնագավառում. գիտական 
լաբորատորիաների ծառայություններ. գիտա-
կան հետազոտություններ. ծրագրային 
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
արդյունաբերական նմուշների (դիզայնի) 
ստեղծման ծառայություններ. տեխնիկական 
հետազոտություններ. տեխնիկական նախա-
գծերի ուսումնասիրում. տեխնոլոգիական 
հարցերով խորհրդատվություն. հեռա-
հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
խորհրդատվական ծառայություններ. նյութերի 
փորձարկումներ. ծրագրային ապահովման 
արդիականացում. ջրի անալիզ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20181712  (111) 30873
(220) 01.11.2018 (151) 11.06.2020
   (181) 01.11.2028
(730) Էմերսըն Էլեքթրիք Քո., US 
(442) 01.03.2019
(540) 

(511) 
դաս 6. զնդաններ. լույս չարձակող 

մետաղական բակեններ. մետաղական 
ճյուղավորություններ խողովակաշարի 
համար. սեղմիչ մետաղական հարմարանքներ 
խողովակների համար. մետաղյա բեռն-
արկղեր (պահպանման պահեստավորման և 
փոխադրման համար). մետաղյա բեռնարկղեր 
մալուխների համար. ցամաքուրդային 
մետաղական խողովակներ. ցամաքուրդային 
խողովակների մետաղական կափույրներ. 
մետաղական խողովակներ կենտրոնական 

ջեռուցման համակարգերի համար. մետա ղա-
կան խողովակներ օդափոխիչ և օդի լավորակ-
ման հարմարանքների համար. մետաղական 
արմատուր սեղմված օդի խողովակների համար. 
մետաղական միացքներ խողովակների համար. 
կապարակնիքներ. մետաղական կափարիչ-
ներ դիտահորերի համար. մետաղական 
կոլեկտորներ (հավաքիչներ) խողովակաշարերի 
համար. մետաղական ծայրափողակ-
ներ. մետաղական խողովակաշարեր. ոչ 
մեխանիկական մետաղական թմբկագլաններ 
ճկուն փողրակները փաթաթելու համար. 
մետաղական գամեր. կարծր եռակցման և 
զոդման մետաղական ձողեր. խցանման 
մետաղական թասակներ. ազդանշանային ոչ 
մեխանիկական լույս չարձակող մետաղական 
պանելներ. մետաղյա արկղեր գործիքների 
համար. մետաղական խողովակներ. 
մետաղական արկղեր գործիքների համար 
(դատարկ). մամլակի մետաղական շուրթեր. 
ջրմուղի խողովակների մետաղական 
փականներ. մետաղական ոչ մեխանիկական 
հարմարանքներ ճկուն խողովակները 
փաթաթելու համար. մետաղալարերը ձգելու 
հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ). ջրմուղի 
մետաղական խողովակներ. մետաղական 
փականներ, բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. մետաղական կափույրներ, 
բացառությամբ մեքենաների մասերի. 
մետաղական կցաշուրթեր. մետաղական 
համակարգեր սարքավորումների մոնտաժման 
համար. մետաղյա ծածկեր.  մետաղական ծածկեր 
սարքավորումները պաշտպանելու համար. 
մետաղական արկղեր. մետաղական արկղեր 
սարքավորումները պաշտպանելու համար. 
մետաղական ցանցեր. կրակարգելներ. ջրմուղի 
խողովակների մետաղական փականներ. 
խարսխային հեղույսներ. զանգուլակներ, 
զանգեր, զանգակներ. մետաղական շղթաներ. 
մետաղական ճոպաններ. մետաղական 
դամբարաններ. մետաղական ժապավեններ. 
պողպատե ձուլվածքներ. մետաղական սարքեր 
ռեակտիվ նյութերի մուտքը ապահովելու համար. 
մետաղական խողովակների մետաղական 
կցորդիչներ. մետաղական մտոցներ չափման և 
նմուշառման համար.
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դաս 7. ապարատներ ացետիլենի մաքրման 
համար. շարժաբերներ (մեքենաների մասեր). 
օդի խտարարներ. գյուղատնտեսական 
մեքենաներ. օդային գոլորշիարարներ. օդ 
արտածծող սարքեր. փոփոխական հոսանքի 
գեներատորներ. աղտոտումը կանխող սարքեր 
շարժիչների և մոտորների համար. ապարատ-
ներ էլեկտրաաղեղային զոդման համար. 
ապարատներ էլեկտրաաղեղային հատման 
համար. ժապավենային փոխակրիչներ. 
փոխակրիչների ժապավեններ. մեքենաների 
փոկեր. ճկող մեքենաներ. մեքենաներ սայրերը 
սրելու համար. մեքենաներ կտրիչները սրելու 
համար. կտրիչների բռնիչներ (մեքենաների 
մասեր). դանակներ (մեքենաների մասեր). 
գազերի սեղմման, ներծծման և տեղափոխման 
օդափուք մեքենաներ. օդամուղ մեքենաներ. 
շոգեկաթսաների խողովակներ (մեքենաների 
մասեր). մեքենաներ շշերը հերմետիկացնելու 
համար. փոշեկուլների խոզանակներ. 
ածխախոզանակներ (էլեկտրականություն). 
կենտրոնախուսակներ (մեքենաներ). ծղոտա-
հատ մեքենաների դանակներ. շղթայական 
սղոցներ. դուրեր մեքենաների համար. 
կապիչներ (մեքենաների մասեր). էլեկտրա-
մեխանիկական մեքենաներ քիմիական 
արդյունաբերության համար. հակադարձ 
կափույր ներ (մեքենաների մասեր). էլեկտրական 
մեքենաներ և սարքեր մաքրելու համար. 
օդաճնշական մեքենաներ. օդային պոմպեր. 
ճնշակներ (մեքենաներ). սառնարանային 
ճնշակներ. խտացման տեղակայանքներ. 
միացման ձգաձողեր մեքենաների և շարժիչ-
ների համար. մեքենաների կամ շարժիչների 
կառավարման մալուխներ. սարքեր մեքենաների 
և շարժիչների կառավարման համար. 
հիդրավլիկ վերահսկում մեքենաների, 
մոտորների և շարժիչների համար. մեքենաների, 
շարժիչների և մոտորների պնևմակառավարում. 
կցորդիչներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար նախա-
տեսվածների. փոխակրիչներ (մեքենաներ). 
խոհանոցային էլեկտրական ջարդիչներ. 
մանրատող, ջարդող մեքենաներ. հոսանքի 
գեներատորներ. կտրիչ մեքենաներ. կտրող 
մեքենաներ. գազային կտրոցներ. մեքենաների 
գլաններ. շարժիչների գլաններ. ճարպազերծման 
կայանքներ (մեքենաներ). պարուրակահան 

հաստոցներ. դրոշմիչ մեքենաներ. ամանեղեն 
լվացող մեքենաներ. բաժանիչ սարքեր. 
կորզանահաստոններ. գայլիկոնի կապիչներ 
(մեքենաների մասեր). հորատման գլխիկներ 
(մեքենաների մասեր). հորատող մեքենաներ. 
գայլիկոնիչ գլխիկներ (մեքենաների մասեր). 
փոշու արտածծման կայանքներ (զտիչ 
հարմարանքներ). փոշու հեռացման կայանքներ 
(զտիչ կայանքներ). հաստատուն հոսանքի 
գեներատորների խոզանակներ. հաստատուն 
հոսանքի գեներատորներ. էլեկտրոդներ 
եռակցման մեքենաների համար. մեքենաներ 
գալվանապլաստիկայի համար. ամբարձիչ 
սարքեր. վթարային սնման գեներատորներ. 
ընդարձակման բաքեր (մեքենաների մասեր). 
շարժիչների օդափոխիչներ. սնիչներ 
(մեքենաների մասեր). զտիչ մեքենաներ. 
զտիչներ շարժիչներում հովացնող օդը մաքրելու 
համար. զտիչներ (մեքենաների կամ շարժիչ-
ների մասեր). վերջնամշակման մեքենա ներ. 
վերամշակման մեքենաներ. շարժիչների 
վառելիքային խնայարարներ. գալվանացման 
մեքենաներ. աղբի, թափոնների մանրացման 
ագրեգատներ (մեքենաներ). գազային 
զոդայրոցներ. փոխանցման տուփեր, բացա-
ռությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
էլեկտրական գեներատորներ. ապակի մշակող 
մեքենաներ. մանրիչ մեքենաներ. հեսանա-
սկավառակներ (մեքենաների մասեր). 
հղկասկավառակներ (մեքենաների մասեր). 
մեքենաների ուղղորդիչներ. մուրճեր, կռաններ 
(մեքենաների մասեր). օդաճնշական մուրճեր. 
էլեկտրամուրճեր. ձեռքի էլեկտրական գայլի-
կոնիչներ. ձեռքի գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. բեռնման – բեռնա-
թափման սարքեր. ավտոմատ մանիպուլյա-
տորներ (մեքենաներ). ջերմափոխանակիչներ 
(մեքենաների մասեր). շրջակարող մեքենաներ. 
մեքենաների, հաստոցների կտրող գործիքների 
բռնիչներ. մեքենաների պատյաններ. ներքին 
այրման շարժիչների վառոցքի սարքեր. 
վառոցքի մագնետո. արդյունաբերական ռոբոտ-
ներ. պնդացնող միացումներ (շարժիչների 
մասեր). խոհանոցային էլեկտրական աղացներ 
(մանրատիչներ). կտրոցներ (մեքենաների 
մասեր). խառատային հաստոցներ. ամբարձիչ 
կայանքներ. կաշի մշակող մեքենաներ. յուղային 
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պոմպեր. յուղիչներ (մեքենաների մասեր). 
հաստոցներ. մետաղամշակման հաստոցներ. 
ֆրեզիչ հաստոցներ. աղացներ (մեքենաներ). 
ջրաղացաքարեր. խառնիչներ (մեքենաներ). 
խառնիչ մեքենաներ. թործահաստոցներ. 
շարժիչներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար նախա-
տեսվածների. էլեկտրաշարժիչներ, բացա-
ռությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
կաղապարման մեքենաներ. ձուլակաղապար-
ներ (մեքենաների մասեր). էլեկտրական 
մեխահանիչներ. տանիքի կղմինդրներ կտրող 
մեքենաներ. մեքենաներ փաթեթավորման 
համար. խողովակներ մաքրելու քերակներ. 
ռանդիչ հաստոցներ. ողորկման էլեկտրական 
մեքենաներ և սարքեր. խլարարներ շարժիչ ների 
համար. ցցահար մուրճեր. մամլիչներ 
(արդյունաբերական մեքենաներ). ռեդուկ ցիոն 
կափույրներ (մեքենայի մասեր). ճնշման 
կարգավորիչներ (մեքենաների մասեր). ճնշման 
փականներ (մեքենաների մասեր). 
պլաստմասսա վերամշակելու մեքենաներ. 
շարժասարքեր, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար նախա-
տեսվածների. բազմաճախարակներ. փոկ-
անիվներ (մեքենաների մասեր). ոռոգիչներ 
(մեքենաներ). դիաֆրագմաներ պոմպերի 
համար. թաղանթներ պոմպերի համար. 
պոմպեր (մեքենաների կամ շարժիչների 
մասեր). պոմպեր (մեքենաներ). պոմպեր 
ջեռուցման տեղակայանքների համար. 
ծակատիչ մամլիչների մամլամատներ. դակիչ 
մեքենաներ. ատամնաձողավոր ամբարձիկներ. 
շարժիչների (հովացման) ռադիատորներ. 
տոփանման մեքենաներ. պատճենիչներ 
(մեքենաներ). մեխանիկական կարժառներ.  
մեխանիկական թմբկագլաններ ճկուն 
փողրակների համար. կոճեր (մեքենաների 
մասեր). հենքակոճեր (մեքենաների մասեր). 
կարգավորիչներ (մեքենաների մասեր). 
լվացամեքենաներ. գամիչ մեքենաներ. 
ռոբոտներ (մեքենաներ). սղոցադազգահներ 
(մեքենաների մասեր). սղոցի շեղբեր 
(մեքենաների, հաստոցների մասեր). սղոցներ 
(մեքենաներ). էլեկտրական մկրատներ. 
էլեկտրական պտուտակադարձիչներ. արդյու-
նա բերական հերմետիկացնող մեքենաներ. 

էլեկտրական ապարատներ պլաստմասսայե 
փաթեթավորումների զոդման համար. 
ավտոմատ կարգավորվող վառելիքային 
պոմպեր. կեղտաջրերի ցրցայտիչներ. կարի 
մեքենաներ. հեսանահաստոցներ. փականա-
գործի էլեկտրական մկրատներ. մանրատիչներ 
(մեքենաներ) արդյունաբերական նպատակների 
համար. հաստոցների հենոցներ (մեքենաների 
մասեր). կոկման մեքենաներ. գազաեռա կցման 
ապարատներ. գազաեռակցման հրածորան-
ներ. գազային զոդիչներ. զոդման էլետրական 
ապարատներ. էլեկտրական զոդիչներ. 
զոդալամպեր. մեքենաների և շարժիչների 
արագության կարգավորիչներ. չորացնող 
մեքենաներ. դրոշմակիչ մեքենաներ. 
մեքենաների հենոցներ. մեկնասարքեր 
շարժիչների համար. ստատորներ (մեքենաների 
մասեր). գոլորշու խտարարներ (մեքենաների 
մասեր). շոգու և յուղային փուլերի զատիչներ. 
կցակարման կարի մեքենաներ. քարամշակման 
հաստոցներ. ներծծող սարքավորումներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ներծծող ծայրափողակներ փոշեկուլների 
համար. մղիչներ. գերտաքացիչներ. 
դրոշմամամլիչներ. մեքենաների սեղաններ. 
ամբարձիչներ (մեքենաների կամ շարժիչների 
մասեր). մեքենաներ մանածագործական 
արդյունաբերության համար. հաստոցներ 
մանածագործական արդյունաբերության 
համար. թթվածնային նիզակներ ջերմային 
հորատման համար (մեքենաներ). 
պարուրակահան հաստոցներ. կռիչ մուրճեր, 
կռաններ (ոչ մեծ չափերի). կտրող գործիքներ 
(մեքենաների մասեր). պտտման մոմենտի 
կերպափոխիչներ, բացառությամբ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. մեքենաների շարժա-
հաղորդակներ. պնևմափոխակրիչներ. հար-
դարիչ մեքենաներ. հղկահաստոցներ. 
հիդրավլիկական տուրբիններ. տուրբիններ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների. 
տուրբաճնշակներ. վակուումային պոմպեր 
(մեքենաներ). փոշեկուլների գլխադիրներ 
հոտավետ և ախտահանող նյութեր ցրցողելու 
համար. փոշեկուլների ճկափողեր. փոշեկուլներ. 
փոշեկուլների պարկեր. փականներ 
(մեքենաների մասեր). խողովակներ 
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(մեքենաների մասեր). գլաններ (մեքենաների 
մասեր). մետաղական համակարգեր 
սարքավորումների մոնտաժման համար. 
խցուկներ (մեքենաների մասեր). յուղման 
տուփեր (մեքենաների մասեր). վերահսկիչ 
սարքավորումներ (մեքենաների մասեր) և 
վերամշակման սարքավորումներ (մեքենաների 
մասեր). հեղուկ կամ գազ փոխադրող 
խողովակների համար համակարգման 
կայաններ. հեղուկի կամ գազի փոխադրման 
պոմպեր. քիմիական նյութեր ներծծող պոմպեր. 
մեքենաների շոգեկաթսաները նստվածքից 
պաշտպանելու համար կոլեկտորներ. առևտրի 
ավտոմատներ. թրթռամեքենաներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. ապարատ ներ 
ռետինացման (վուլկանացման) համար. 
լվացման սարքեր. լվացքի մեքենաներ 
(սպիտակեղենի համար). աղբի, թափոնների 
մանրացման մեքենաներ. աղբի, թափոնների 
խտացման մեքենաներ. ջրատաքացուցիչներ 
(մեքենաների մասեր). արտահեղման ծորակներ 
(ջրազատիչներ). էլեկտրաեռակցման ագրե-
գատներ. ապարատներ էլեկտրազոդման 
համար. մեքենաների անիվներ. մեքենաների 
ատամնավոր մեխանիզմներ. կարապիկներ 
(վերհան մեքենա). հողմային տուրբիններ. 
փայտամշակման հաստոցներ. փաթաթող 
մեքենաներ. մեքենաների փականների 
շարժաբերներ. շարժաբերի պարագաներ. 
ներարկիչներ շարժիչների համար. 
օդաճնշական և ջրաճնշական լծակներ. 
հաստոցներ մանածագործական արդյունա-
բերության համար.

դաս 8. ձեռքով կառավարվող նմուշառման 
գործիքներ գյուղատնտեսության նպատակ-
ներով օգտագործման համար. հղկիչ գործիքներ 
(ձեռքի գործիքներ). ուրագներ (գործիքներ). 
ձեռքով կառավարվող գյուղատնտեսական 
գործիքներ. ձեռքով կառավարվող օդային 
պոմպեր. հորատներ (ձեռքի գործիքներ). 
բզեր (մախաթներ). կացիններ. մետաղական 
ժապավենները ձգելու սարքեր (ձեռքի գործիք). 
էջատման մամլակներ (ձեռքի գործիք). 
գայլիկոններ (շաղափներ) (ձեռքի գործիքների 
մասեր). փոխովի ծայրեր (ձեռքի գործիքներ). 
սայրեր սրելու գործիքներ. նախշառանդաների 
սայրեր. սայրեր (ձեռքի գործիքներ). շեղբեր 
(զենքեր). գչիր (հորատ). աղեղնաձև սղոցներ. 

դանակներ դուրսհանովի սայրով. անվիկավոր 
դանակներ (ձեռքի գործիքներ). տավրեր. 
պատվաստման դանակներ. հորատներ 
ատաղձագործական աշխատանքների 
համար. խծուծման դուրեր. կետանշիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). հատիչներ. ագույցներ 
ատաղձագործական կամ տակառագործա կան 
աշխատանքների համար. լինգեր. կտրելիս 
օգտագործվող կալիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
կտրող գործիքներ. կտրող գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). արտապարուրակիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). գայլիկոնի կապիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). գրունտը խտացնելու համար 
տոփաններ (ձեռքի գործիքներ). զմռնիտե 
սկավառակներ. լայնակոկման գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). ներպարուրակիչ շաղափիչների 
երկարիչներ. խարտոցներ (գործիքներ). 
ձգովի մետաղալար (ձեռքի գործիքներ). ձեռքի 
սղոցների, մետաղասղոցների շրջանակներ. 
արդուկման մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). 
տոփաններ (ձեռքի գործիքներ). գչրակ (ձեռքի 
գործիքներ). ծալքավորման գործիքներ. 
կիսակլոր դուրեր (ձեռքի գործիքներ). 
փոխպատվաստման դանակներ (ձեռքի 
գործիքներ). փորագրելու կտրիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). հեսանասկավառակներ (ձեռքի 
գործիքներ). մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). 
ձեռքի շարժակով հորատներ. ձեռքի շարժակով 
ձեռքի գործիքներ. ձեռքի պոմպեր. ձեռքով 
կառավարվող ձեռքի գործիքների մետաղական 
կոթեր. սակրեր (տապարներ). դանակներ 
ստեղծագործական ժամանցի համար 
(հերձադանակներ). խոռոչների գայլիկոններ 
(շաղափներ) (ձեռքի գործիքների մասեր). 
կացնիկներ (ձեռքի գործիքներ). արդուկներ 
(ոչ էլեկտրական, ձեռքի գործիքներ). 
նրբասղոցներ. ձեռքի ամբարձիկներ. թակեր 
(ձեռքի գործիքներ). քաղհանիչներ.  ֆրեզավոր 
կտրիչներ (ձեռքի գործիքներ). թեք (անկյան 
տակ) եզրակտրման ձեռքի գործիքներ. 
սանդեր տրորելու համար (ձեռքի գործիքներ). 
դուրեր. մատնեքահանման դանակներ. ձեռքի 
մեխահան գործիքներ. մեծամեխի կեռեր (ձեռքի 
գործիքներ). երիթակների անցքահատներ. 
նրբախարտոցներ. ոչ էլեկտրական ատրճա-
նակներ կարի անթափանցելիության համար. 
ոչ էլեկտրական ատրճանակներ կարերը 
խցելու համար. մակերևույթները մաքրելու 
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կտրոցներ (ձեռքի գործիքներ). ծակատիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). բրիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). անցքահատներ. աքցաններ 
(ունելիներ). ռանդաների սայրեր. աքցաններ. 
ունելիներ. ողորկման գործիքներ. դուրեր 
(ձեռքի գործիքներ). կաստետներ. անցքահան 
աքցաններ (ձեռքի գործիքներ). մամլամատներ 
(ձեռքի գործիքներ). թակեր (ձեռքի գործիքներ). 
ցցահար մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). 
խոշորաքարթ խարտոցներ (թորբու, տովրիկ) 
(ձեռքի գործիքներ). արգելանիվներ (ձեռքի 
գործիքներ). անցքակոկիչներ. գամիչ 
գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). գամիչ 
մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). սղոցների 
տափուկներ (ձեռքի գործիքների մասեր). 
սղոցների շրջանակներ. սղոցներ (ձեռքի 
գործիքներ). քերակներ (ձեռքի գործիքներ). 
քերաններ (ձեռքի գործիքներ). ոչ էլեկտրական 
պտուտակահաններ. սրելու գործիքներ. 
խուզելու դանակներ (ձեռքի գործիքներ). թանձր 
նյութերը կտրելու մկրատներ. փականագործի 
մկրատներ. կռաններ. բահեր (ձեռքի 
գործիքներ). պտուտակաբանալիներ (ձեռքի 
գործիքներ). անկյունաչափական սարքեր 
(ձեռքի գործիքներ). դրոշմման գործիքներ 
(ձեռքի գործիքներ). քարի հետ աշխատելու 
մուրճեր. պտուտակամերի բանալիներ 
(ձեռքի գործիք). ներպարուրակիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). ձեռքի գործիքների կալիչ գոտիներ. 
խողովակահատիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
խողովակներ կտրելու գործիքներ. մամլակներ. 
հեսանների բռնիչներ. պատրույգները կտրելու 
մկրատներ. մեկուսիչ հանելու գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ). մետաղալարերը ձգելու սարքեր 
(ձեռքի գործիք). լծանակներ (դեկալծակներ).

դաս 9. արագացումաչափներ. էլեկ-
տրական կուտակիչներ. ձայնային 
ազդանշանային սարքեր. ձայնահաղորդիչներ. 
ակուստիկական կապի սարքեր. էլեկտրական 
ձայնահաններ (ադապտերներ). օդի 
բաղադրության անալիզի ապարատներ. 
վթարային էլեկտրական զանգեր. վթարային 
ազդասարքեր. ամպերաչափներ. ձայնի 
ուժեղարարներ. էլեկտրոնային ուժեղարար 
լամպեր. հողմաչափներ. անոդային մարտկոց-
ներ. անոդներ. խանգարումապաշտպան 
սարքեր (էլեկտրականություն). խարիսխներ 
(էլեկտրա կանություն). հավասարակշռման 

սարքեր. վառոցքի համակարգերի 
մարտկոցներ. էլեկտրական մարտկոցներ. 
կուտակիչների բանկաներ. էլեկտրական 
կուտակիչների պատյաններ. լիցքավորող 
սարքեր կուտակիչների համար. լուսատու 
ազդալողաններ. զանգեր (տագնապի 
ազդասարքեր). ստուգիչ-չափիչ սարքեր 
շոգեկաթսաների համար. ճյուղավորման 
տուփեր (էլեկտրականություն). էլեկտրական 
մալուխներ. լուսանկարչական ապարատներ. 
ատաղձագործների քանոններ (մետրեր). 
ռեդուկտորներ (էլեկտրական). լիցքավորող 
սարքեր էլեկտրական կուտակիչների 
համար. քիմիական դետեկտորներ. 
ինդուկտիվության կոճեր (փաթույթներ). 
էլեկտրական շղթայի գործարկիչներ. 
էլեկ տրական ապահովիչներ. դժբախտ 
պատահարներից, ճառագայթումից և կրակից 
պաշտպանող հագուստ. էլեկտրական կոճեր. 
էլեկտրական կոլեկտորներ. կոմուտացման 
էլեկտրական ապարատներ. կոմուտատորներ. 
համեմատիչներ. համակարգչային գրառված 
ծրագրեր. համակարգչային գործառնական 
ծրագրեր. համակարգիչներին կից սարքեր. 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում. համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում). 
հավելվածներ համակարգչային ծրագրային 
ապահովման համար (ներբեռնելի). 
համակարգչային սարքավորումներ. էլեկ-
տրական կոնդենսատորներ. էլեկտրա-
հաղորդիչներ. էլեկտրական գծերի միացքներ. 
գծային միացիչներ (էլեկտրականություն). 
էլեկտրական հպակներ. կառավարման 
վահաններ (էլեկտրականություն). էլեկ-
տրական կերպափոխիչներ. հաշվիչներ. 
էլեկտրական միացքներ. հոսանքի ուղղիչներ. 
ցիկլոտրոններ. տեղեկատվության մշակման 
սարքեր. խտաչափներ. օպտիկական 
խտաչափներ. դետեկտորներ. ախտորոշման 
սարքեր, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար նախատեսվածների. 
դիֆերենցիալ ճնշման հոսքի հաղորդիչներ. 
գազապարպիչ էլեկտրական խողովակներ, 
բացառությամբ լուսավորության համար 
օգտագործվողների. հեռավորություն չափող 
սարքեր. հեռաձայնագրման սարքեր. բաշխիչ 
տուփեր (էլեկտրականություն). բաշխիչ 
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վահաններ (էլեկտրականություն). բաշխիչ 
կառավարակետեր (էլեկտրականություն). 
դինամոմետրեր (ուժաչափներ). էլեկտրական 
մայրուղիներ. նյութեր էլեկտրահաղորդման 
գծերի համար (լարեր, մալուխներ). 
հաղորդաձողեր լույսի կետային աղբյուրների 
մոնտաժման համար. ազդանշանների 
հեռակառավարման էլեկտրադինամիկական 
ապարատուրա. էլեկտրոլիտային վաննաներ. 
էլեկտրամագնիսների կոճեր. հրդեհի 
ազդանշանիչներ. հրդեհի ջրածորակներ. 
կրակմարիչներ. հրշեջ սարքեր (կրակմարիչներ). 
դետոնացիան և պայթեցումը արգելափակող 
սարքեր. հրշեջ ծայրապանակներ. 
հակահրդեհային ջրցաններ. հեղուկի, գազի 
հոսքի ցուցիչ սարքեր՝ մոնիտորի վրա 
տվյալները հաղորդելու հնարավորությամբ. 
գազի արտահոսքի ազդանշանային 
սարքեր. սառույցի դետեկտորներ. էլեկ-
տրոնային ազդանշանների հաղորդիչներ. 
խողովակաշարերում գազի և հեղուկի արա-
գության և ճնշման չափիչների հավա քածու. 
պահպանական ազդանշանային սարքեր. 
պաշտպանիչ սաղավարտներ. երկաթուղային 
աղդանշանային սարքավորումներ. կանխող 
եռանկյուններ անսարք տրանսպորտային 
միջոցների համար. լույս արձակող 
կամ մեխանիկական ճանապարհային 
նշաններ. էլեկտրական ավտոմատ սարքեր 
դռները բացելու համար. նմանակողներ 
(իմիտատորներ) տրասպորտային միջոցներ 
վարելու ուսուցման համար. սիմուլյատորներ 
սպորտի ուսուցման համար. լուսանկարչական 
և կինեմատոգրաֆիական գործիքներ. 
գազի դիմակներ (հակագազեր). եռակցողի 
դիմապանակներ. շնչադիմակներ օդի զտման 
համար. հրակայուն հագուստ. լուսաազդա-
նշային (առկայծումային) ապարատներ. 
ծախսա չափներ. հաճախաչափներ. հատուկ 
կահույք լաբորատորիաների համար. հալուն 
ապահովիչներ. գալվանական տարրեր. 
գալվանական տարրերի մարտկոցներ. 
գալվանաչափներ. գազաանալիզարարներ. 
գազի հոսքի չափման համակարգեր. բենզինի 
մակարդակի ցուցիչներ. գազաչափներ 
(չափիչ գործիքներ). ցուցիչներ. դժբախտ 
պատահարներից պաշտպանող ձեռնոցներ. 
էլեկտրական կուտակիչների թիթեղների 

ցանցեր. ջերմակարգավորման սարքեր. 
մեկուսացնող շերտ ունեցող գծային միա-
կցիչներ. բարձր հաճախական ապարատուրա. 
ջրաչափներ. էլեկտրական հեռավառոցքային 
ապարատներ. ինդուկտիվության կոճերի 
միջաձողեր (էլեկտրականություն). արդյու-
նա բերական ցանցային ինտերֆեյս 
սարքեր. միկրոպրոցեսորով աշխատող 
վերահսկիչ սարքեր. ինտեգրալ սխեմաներ. 
խոսակցական ապարատներ. ինտերֆեյսներ 
համակարգիչների համար. կերպափոխիչ-
ներ (էլեկտրականություն). ձևանմուշներ 
(չափիչ գործիքներ). միացման տուփեր 
(էլեկտրականություն). մալուխների միացման 
կցորդիչներ. լազերներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող-
ների. հեղուկի մակարդակի սենսորներ. 
հեղուկի մակարդակի փոխարկիչներ. 
հեղուկի  մակարդակի հաղորդիչներ. 
մակար  դա կա չափական գործիքներ. լուսա-
վորության էլեկտրական կարգավորիչներ. 
լուսավորման համակարգերի բալաստա-
յին դիմադրություններ. շանթարգելներ. 
հոսանքի կորստի էլեկտրական ցուցիչներ. 
էլեկտրական էներգիա մատակարարող 
սարքեր. մագնիսական ծախսաչափներ. 
սահմանափակիչներ (էլեկտրականություն). 
չափման գործիքներ. չափիչներ (նմուշներ). 
չափիչ սարքեր. մոնիտորներ (համակարգչային 
սարքավորանք). էլեկտրական չափիչ 
սարքեր. չափիչ գործիքներ. հաշվիչներ. 
միկրոպրոցեսորներ. հսկողության սարքա-
վորումներ (էլեկտրական). հսկողության 
էլեկտրական սարքավորումներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
մոնիտորներ (համակարգչային սարքավորանք). 
դիտասարքեր. օպտիկական սարքեր և 
գործիքներ. լուսահավաք ոսպնյակներ. 
անցքերով ծախսաչափներ. ֆիզիկական 
սարքեր և գործիքներ. պիտոյի խողովակներ 
(ծախսաչափներ). կուտակիչի թիթեղներ. 
ճշգրիտ չափման սարքեր. ճնշման ցուցիչ-
խցաններ փականների համար. ճնշաչափներ 
(մանոմետրեր). ճնշման չափիչներ. 
ճնշման ցուցիչներ. ճնշման հաղորդիչներ. 
տպատախտակներ. զոնդեր գիտական 
հետազոտությունների համար. քանակի 
ցուցիչներ. ռադարներ. երկաթուղային 
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տրանսպորտում անվտանգություն ապահովող 
սարքեր. ընթերցող սարքեր (տեղեկատվության 
մշակման սարքեր). էլեկտրական կարգավորող 
սարքեր. էլեկտրական ռելեներ. արտադրա-
կան գործընթացների հեռակառավար ման 
էլեկտրական տեղակայանքներ. հեռա-
կառավարման ապարատուրա. հեռա-
կառավարվող ճնշման հաղորդիչներ. 
էլեկտրական դիմադրություններ. քանոններ 
(չափիչ գործիքներ). լոգարիթմական քանոն-
ներ. մետրեր (չափիչ գործիքներ). քանոններ, 
մետրեր (չափիչ գործիքներ). տվիչներ 
(սենսորներ). ազդանշանային զանգեր. 
ազդանշանի հաղորդիչներ. մեխանիկական 
կամ լույս արձակող ազդանշանային 
պանելներ. մեխանիկական կամ լույս 
արձակող ազդասարքեր. խցակի վարդակներ 
(էլեկտրական միացումներ). խցակի երկժանիներ 
(էլեկտրական միացումներ). խցակի միացումներ 
(էլեկտրական). սոլենոիդային կափույրներ 
(էլեկտրամագնիսական փոխարկիչներ). 
խորա չափների գծեր. արագաչափներ. 
բարձրաց նող տրանսֆորմատորներ. 
փակ անջատիչներ (էլեկտրականություն). 
էլեկտրական փոխարկիչներ. գծագրական 
T–աձև քանոններ չափման համար. 
ջերմաստիճանային ցուցիչներ. ջերմաստիճանի 
կպչուն ցուցասարքեր ոչ բժշկական 
նպատակների համար. ջերմաստիճանային 
ցուցիչներ (սենսորներ). ջերմաստիճանի 
հաղորդիչներ. ծայրային կցորդիչներ 
(էլեկտրականություն). նյութերը փորձարկելու 
մեքենաներ և սարքեր. ապարատուրա 
անալիզների համար, բացառությամբ 
բժշկականի. ջերմաէլեկտրոնային լամպեր. 
ջերմաչափներ, բացառությամբ բժշկական 
ջերմաչափների. թերմոստատներ (ջերմա-
պահպանիչներ). ջերմային տվիչների 
պաշտպանիչ պարկուճներ. ժամանակի 
ավտոմատ ռելեներ. տրանսֆորմատորներ 
(էլեկտրականություն). տրանզիստորներ 
(էլեկտրոնիկա). հաղորդիչներ. էլեկտրոնային 
ազդանշանների հաղորդիչներ. հաղորդիչներ 
(հեռակապ). տրանսպոնդերներ (հաղորդիչներ-
պատասխանիչներ). ուլտրաձայնային հոսքի 
հաղորդիչներ. ուլտրաձայնային մակարդակի 
ցուցիչներ (սենսորներ). ուլտրաձայնային 
մակարդակի հաղորդիչներ. ուլտրաձայնային 

ցուցիչներ (սենսորներ). վակուումաչափներ. 
փոփոխաչափներ. գերլարումից պաշտպանող 
կարգավորիչներ. վոլտաչափներ. ծախսա-
չափներ մրրկային պայմանների համար. 
ջրի մակարդակի ցուցիչներ. սեղմակներ 
(էլեկտրականություն). անլար ադապտերներ. 
մակարդակի անլար փոխարկիչներ. 
անլար փոխարկիչներ. անլար հաղորդիչ-
ներ, էլեկտրա հաղորդալարեր. շարժաբերի 
հսկման, մոնիթորինգի և տեղակայման 
համա կարգեր. խողովակաշարերի 
խափանման հայտնաբերման համակարգեր 
և սարքավորումներ, դրանց մասեր և 
պիտույքակազմեր. փականների դիրքը 
կառավարող սարքեր. փականների դիրքը 
որոշող, վերահսկող սարքեր. մեքենայացված 
նմուշառման սարքավորումներ մալուխների 
համար. 

դաս 10. բժշկական սարքավորումներ, 
դրանց մասեր և կցամասեր. ապարատուրա 
անզգայացման համար և ապարատուրա 
արհեստական շնչառության համար, դրանց 
մասեր և կցամասեր. ատամնաբուժական 
ապարատուրա և գործիքներ. հատուկ կահույք 
բժշկական նպատակների համար. բժշկական 
սարքեր և գործիքներ.

դաս 11. ացետիլենային այրոցներ. 
ացետիլենային գեներատորներ. սարք վածքներ 
օդի սառեցման համար. օդաջեռուցիչներ. օդային 
չորուցիչներ. օդի զտման տեղակայանքներ. 
օդի ոչ ավտոմատ կափույրներ շոգեջեռուցման 
տեղակայանք ների համար. օդի մաքրման 
սարքեր և մեքենաներ. օդի մանրէազերծիչներ. 
օդի լավորակման տեղակայանքներ. օդորակիչ-
ներ. հակացրցողիչ գլխադիրներ ծորակների 
համար. աղեղային լամպեր. ըմպելիքներ սառեց-
նելու ապարատներ. ջեռուցման կաթսաների 
խողովակներ. ջրաջեռուցիչներ, բացառությամբ 
մեքենայի մասերի. այրոցներ. առաստաղի 
լուսամփոփներ. կենտրոնական ջեռուցման 
ռադիատորներ. ջահեր. քրոմատագրիչներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
գալարախողովակներ (թորման, ջեռուցման 
կամ սառեցման տեղակայանքների 
մասեր). էլեկտրական սառնախցիկներ. 
սառեցնող բաքեր վառարանների համար. 
տեղակայանքներ ջրի սառեցման համար. 
հեղուկների սառեցման տեղակայանքներ. 
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տեղակայանքներ և մեքենաներ սառեցման 
համար. սարքեր և տեղակայանքներ 
սառեցման համար. քարշի կարգավոր-
ման ձգափականներ. օդաչորացուցիչներ 
(խոնավա կլանիչ). հոտազերծման սարքեր, 
բացառությամբ անձնական օգտագործման 
համար նախատեսվածների. ապարատներ 
չորացման համար. էլեկտրական գազապարպիչ 
խողովակներ լուսավորման համար. 
ապարատներ ախտահանման համար. թորման 
սյուներ. թորման ապարատներ. չորացման 
ապարատներ. չորացման ապարատներ 
և տեղակայանքներ. գոլոշիարարներ. 
ընդարձակման բաքեր կենտրոնական 
ջեռուցման համակարգերի համար. օդա-
փոխիչներ (օդի լավորակում). օդափոխիչներ 
(օդի լավորակման տեղակայանքների մասեր). 
էլեկտրական առաստաղային օդափոխիչներ. 
սնուցիչներ ջեռուցիչ կաթսաների համար. 
զտիչներ օդի լավորակման համար. զտիչներ 
խմելու ջրի համար. զտիչներ վառելիքի, յուղի և 
գազի համար. ձևավոր աղյուսապատվածքներ 
վառարանների համար. շոգեկաթսաների 
ջերմախողովակներ. սառցարանային ապա-
րատներ. շփական բռնկորդներ գազային 
վառիչների համար. վառարաններ, 
բացառությամբ լաբորատոր վառարանների. 
գազային զտիչներ. գազային կարգավորիչներ. 
գազային վառիչներ. գազային խառնիչներ. 
գազային ջահեր. գազային ներարկիչներ. գազերի 
զտման սարքեր. գազազտիչներ (գազային 
սարքավորանքի մասեր). գազայրոցներ. 
գազի կաթսաներ. գազապաղիչներ (մեքենա-
ների մասեր չհանդիսացող). ջերմային 
կուտակիչներ. ջերմության վերականգնիչներ. 
ջերմափոխանակիչներ, բացի մեքենայի 
մասերից. ջերմային պոմպեր. տաքացվող 
ցուցափեղկեր (ցուցապահարաններ). օդա-
ջեռուցիչներ (կալորիֆերներ). ջեռուցման 
տեղակայանքներ. եռացրած ջրով աշխատող 
ջեռուցման տեղակայանքներ. ջեռուցման 
կաթսաներ. ջեռուցման-տաքացման սարքեր, 
որոնք աշխատում են պինդ, հեղուկ և գազային 
վառելիքով. ջեռուցման էլեկտրական սարքեր. 
ջեռուցիչ տարրեր. ջեռուցման թիթեղներ. 
էլեկտրական շիկացման թելիկներ. ջեռուցման 
և հովացման սարքեր տաք և սառը ըմպելիքներ 
բաշխելու համար. տաք օդով աշխատող 

ջեռուցման սարքեր. խոնավարարներ 
կենտրոնական ջեռուցման ռադիատորների 
համար. ընկղմվող ջեռուցիչներ. ապարատներ 
օդի կամ ջրի իոնացման համար. 
խոհանոցային վառարաններ (ջեռոցներ). 
լաբորատորիայի այրոցներ. էլեկտրական 
լամպեր. սպիտակեղենի էլեկտրական 
չորուցիչներ. կափույրներ պահեստարաններում 
մակարդակի կարգավորման համար. 
լամպանոթներ. լույսի ցրիչներ. լուսադիոդային 
լուսավորման սարքեր. լուսավորման սարքեր և 
տեղակայանքներ. խառնիչ ծորակներ ջրատար 
խողովակների համար. յուղային այրոցներ. 
յուղերի զտման սարքեր. խողովակներ 
(սանիտարատեխնիկական համակարգերի 
մասեր). սանիտարատեխնիկական պարա-
գաներ. տարողություններ ջուրը ճնշման 
տակ պահելու համար. հոսաջրերի 
մաքրման տեղակայանքներ. էլեկտրական 
ռադիատորներ. ջեռուցման ռադիատորներ. 
թորման աշտարակներ թորման համար. 
սառնապահարաններ. սառնարանային 
ապարատներ և մեքենաներ. սառնարանի 
խցիկներ. սառնարանային տարողություններ. 
սառնարանային սարքավորումներ և 
տեղակայանքներ. սառեցնող ցուցափեղկեր 
(ցուցապահարաններ). սառնարաններ. 
կարգա վորիչ պարագաներ ջրասարքերի 
կամ գազասարքերի և ջրմուղների կամ 
գազամուղների համար. կարգավորիչ և 
պահպանիչ պարագաներ գազամուղների 
համար. կարգավորիչ և պահպանիչ 
պարագաներ ջրմուղային սարքավորումների 
համար. պահպանիչ և կարգավորիչ սարքեր 
գազասարքերի համար. պայթանվտանգ 
լամպեր. պահպանիչ պարագաներ 
ջրասարքերի կամ գազասարքերի և 
ջրմուղների կամ գազամուղների համար. 
սանիտարատեխնիկական սարքեր և տեղա-
կայանքներ. լվացարանակոնքեր. էլեկտրական 
լամպերի կոթառներ. արևային ջերմային 
հավաքիչներ (ջեռուցում). արևի վառարաններ. 
շոգեարտադրիչներ, բացառությամբ մեքե-
նաների մասերի. գոլորշու արտադրման 
տեղակայանքներ. շոգու կուտակիչներ. 
վառարաններ (ջեռուցիչ սարքեր). մետաղական 
ծորակներ. խողովակների և խողովակաշարերի 
ծորակներ. ջերմապահպանիչ կափույրներ 
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(ջեռուցման տեղակայանքների մասեր). 
լյումինեսցենտային խողովակներ լուսավորման 
համար. օդափոխության կայանքներ և 
ապարատներ (օդի լավորակման). ջրա-
տաքացուցիչներ. ջրի բաշխման տեղա-
կայանքներ. ջրմուղի տեղակայանքներ. 
ջրի մաքրման տեղակայանքներ. ջրի 
զտման սարքեր. ջրի մանրէազերծիչներ. 
ապարատներ և մեքենաներ ջուրը մաքրելու 
համար. ջրատաքացիչներ (ապարատներ). 
ջրամատակարարման համակարգերի 
տեղակայանքներ. կափույրներ ավելցուկ 
օդը արտանետելու համար. կափույրներ 
պահեստարաններում վառելիքի մակարդակը 
կարգավորելու համար.

դաս 12. ղեկեր. արգելակի լծակներ. 
սեղմակներ նախատեսված ավտոմեքենայի 
պահեստամասերը ավտոմեքենայի թափքին 
ամրացնելու համար. ավտոմոբիլների 
հետգցովի թափքածածկեր. վառելիքի բաքերի 
կափարիչներ. ամրակներ ավտոմեքենաների 
կառավարման վահանակների համար. 
փականներ տրանսպորտային միջոցների 
պատուհանների համար. շարժիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. կցանքների կցիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
փոխհաղորդակներ ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար. ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների շարժիչի մասեր. 
տրանսպորտային միջոցների շարժիչների 
ծածկոցներ. տրանսպորտային միջոցների 
թափարգելների ցանցեր.

դաս 17. պոլիէսթերային ծածկոցներ, 
բացառությամբ մանածագործվածքայինի. 
կափույրներ բնական կաուչուկից. 
վուլկանացված մանրաթելային ռետինե 
կափույրներ. փաթեթավորման նյութեր. ռետինե 
խցաններ. մեկուսիչ նյութեր. ոչ մետաղական 
խողովակներ. ռետինե կափույրներ. ռետինե 
խցվածքներ. խողովակների ռետինե 
միակցիչներ. ճկուն փողրակների կցամասեր. 
ճկուն փողրակների միակցիչներ. ճկուն 
փողրակների կցամասերի պիտույքակազմերեր. 
ճկուն խողովակաշարեր.

դաս 18. կաշվե փականներ (կափույրներ). 
պայտեր.

դաս 19. ջրատար խողովակների կափույր-
ներ (փականներ), բացառությամբ մետաղից 
և պլաստմասսայից պատրաստվածների. 
ցամաքուրդային խողովակների կափույրներ, 
բացառությամբ մետաղից և պլաստմաս-
սայից պատրաստվածների. շինանյութեր և 
ճանապարհային պատվածքների նյութեր. ոչ 
մետաղական շինանյութեր. ոչ մետաղական 
կոշտ խողովակներ շինարարության համար. 
ասֆալտ. մածուցիկ շինանյութեր. բիտումներ. 
ատաղձագործական ապրանքներ. կահույքի 
պատրաստում, ատաղձագործություն. ոչ մետա-
ղական շերտափեղկեր (շերտա վարագույրներ).

դաս 20. ոչ մետաղական ֆուրնիտուր. 
ոչ մետաղական կափույրներ (փականներ), 
բացառությամբ մեքենաների մասերի. ոչ 
մետաղական ծորակներ տակառների համար.

դաս 28. տեսախաղերի ապարատներ 
առևտրային օգտագործման համար.

դաս 35. մարքեթինգի (շուկայավարման), 
վաճառքի, գովազդի և գնումների ծառա-
յություններ.

դաս 37. մատակարարների կողմից 
տրամադրվող տեղադրման և վերանորոգման 
ծառայություններ.

դաս 39. առաքման, պահեստավորման  
և տեղափոխման ծառայություններ. 
փոխադրումներ.  ապրանքների փաթեթավորում 
և պահեստավորում. ճանապարհորդություն-
ների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում. մոնտաժման-
հավաքման աշխատանքներ ըստ  երրորդ 
անձանց պատվերի.

դաս 41. ուսուցողական դասընթացներ. 
վարպետաց դասեր և կառավարման 
դասընթացներ.

դաս 42. նավթային հանքավայրերի հետա-
զոտություններ շահագործման նպատակով. 
չափաբերում (չափումներ). քիմիական անալիզ. 
հետազոտություններ քիմիայի բնագավառում. 
համակարգիչների համար ծրագրերի կազ-
մում. ծրագրային ապահովման մշակում. 
ծրագրային ապահովման միջոցների վարձույթ. 
համակարգչային համակարգերի վերլուծություն. 
համակարգչային համակարգերի նախագծում. 
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման 
հարցերով. համակարգչային տեխնոլոգիա-
ների ոլորտում խորհրդատվական ծառայու-
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թյուններ. խորհրդատվություն համակարգ չային 
տեխնիկայի մշակման և զարգացման ոլորտում. 
խորհուրդներ էներգիայի խնայողության 
հարցերով. վեբ-կայքերի տեղեկատվական 
կատալոգների ստեղծում և մշակում 
երրորդ անձանց համար (ծառայություններ 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլոր-
տում). աուդիտ էներգետիկայի ոլորտում. 
ճարտարագիտություն. արդյունաբերական 
դիզայն. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
(ՏՏ) ոլորտում խորհրդատվություն. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովման 
տեղակայում. ծրագրային ապահովման 
սպասարկում. հետազոտություններ մեխա-
նիկայի բնագավառում. հեռակա հասա-
նելիության համակարգչային համակարգերի 
մոնիտորինգ. հեռակա հասանելիության 
սարքերի մոնիթորինգ. դիզայներ-
ների ծառայություններ փաթեթավորման 
բնագա վառում. հարթակ որպես ծառա-
յություն (PaaS). համակարգչային տեխնո-
լոգիաների և ծրագրավորման ոլորտում 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. որակի հսկողություն. նոր 
արտադրատեսակների հետազոտություն 
և մշակում երրորդ անձանց համար. 
հետազոտություններ շրջակա միջավայրի 
պաշտպանության բնագավառում. գիտական 
լաբորատորիաների ծառայություններ. գիտա-
կան հետազոտություններ. ծրագրային 
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
արդյունաբերական նմուշների (դիզայնի) 
ստեղծման ծառայություններ. տեխնիկական 
հետազոտություններ. տեխնիկական նախա-
գծերի ուսումնասիրում. տեխնոլոգիական 
հարցերով խորհրդատվություն. հեռահաղորդա-
կցական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
խորհրդատվական ծառայություններ. նյութերի 
փորձարկումներ. ծրագրային ապահովման 
արդիականացում. ջրի անալիզ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20191123  (111) 30874
(220) 29.05.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 29.05.2029

(730) Ֆրեյզեր Ռիսերչ Լեբս. Ինք., CA 
(442) 16.07.2019
(540) 

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

դաս 3.  շրթներկ. փայլ շրթունքների համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191165  (111) 30875
(220) 04.06.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 04.06.2029
(730) Սփորթ ընդ Ֆեյշըն Մենեգմընթ Փթե. 
Լթդ., SG 
(442) 17.06.2019
(540) 

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

դաս 9. համակարգիչներ հեծանիվների 
համար. լույս անդրադարձնող ապարանջաններ 
հեծանվորդների համար դժբախտ 
պատահարներից խուսափելու համար. 
սաղա վարտներ հեծանվորդների համար. 
սմարթֆոնների ծածկոցներ.  սմարթֆոնների 
անջրանցիկ ծածկոցներ հատուկ նախատես-
ված հեծանիվի ղեկին տեղադրելու համար. լույս 
անդրադարձնող փրկարարական բաճկոններ.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.  
ցամաքով, ջրով և օդով տեղաշարժվող 
ապարատներ. հեծանիվներ. հեծանիվների 
մասեր և դրանց պարագաներ ընգրկված 
12-րդ դասում. բեռնախցիկներ հեծանիվների 
համար. հեծանիվների զանգեր. տագնապի 
ազդանշաններ հեծանիվների համար. շչակներ 
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հեծանիվների համար. հետևի դիտահայելիներ 
հեծանիվների համար. պոմպեր հեծանիվների 
համար. ճնշաչափներ (մանոմետրեր) 
պարունակող պոմպեր հեծանիվների 
համար. հեծանիվների ոտնակներ. թամբեր 
հեծանիվների համար. մանկական թամբեր 
հեծանիվների համար. հեծանիվների 
անվախուցեր. մանկական նստոցներ 
հեծանիվների համար. կողային պահող 
անիվներ մանկական հեծանիվների համար. 
արգելակային կոճղակներ հեծանիվների 
համար. հեծանիվների զամբյուղներ. 
թամբերի պատյաններ հեծանիվների համար. 
հեծանիվների ղեկի տակ տեղադրվող 
պայուսակներ.  հեծանիվների խուրջիններ. 
հեծանիվների ենթաշրջանակներին տեղա-
դրվող պայուսակներ. պայուսակներ հատուկ 
նախատեսված հեծանիվների վրա ամրացնելու 
համար. հենակներ հեծանիվների համար 
(հեծանիվների մասեր). թևեր հեծանիվների 
համար. տափաշշերի բռնիչներ հեծանիվների 
համար. պրկման սարքվածքներ  հեծանիվների 
անվաճաղերի համար. լապտերներ պարու-
նակող փականներ հեծանիվների ղեկի 
համար. հեծանվորդի ոտքը հեծանիվի շղթայից 
պաշտպանելու միջոցներ. արգելակային 
ճոպաններ հեծանիվների համար. բռնակներ 
հեծանիվների ղեկի համար. եղջյուրներ 
հեծանիվների ղեկի համար. հեծանիվների 
բանալիներով ներկառուցված եղջյուրներ 
հեծանիվների ղեկի համար.  պահող 
բռնակներ մանկական հեծանիվների համար. 
թամբատակի ձողեր հեծանիվների համար. 
արագության փոխարկիչների պաշտպանող 
միջոցներ հեծանիվների համար.  հեծանիվների 
սայրերի պաշտպանիչ միջոցներ. ղեկի թաթ 
հեծանիվների համար. հեծանիվների անիվների 
դողածածկաններ.

դաս 18. թիկնապայուսակներ. պայու-
սակներ.

դաս 26. սեղմիչներ հեծանվորդների 
տաբատ ների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191656  (111) 30876
(220) 14.08.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 14.08.2029

(730) «Հիբրիդ սոլյուշնս» ՍՊԸ, Երևան, 
Ահարոնյան 2, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

(526) «TV» և «ONLINE» բառային գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, երկնագույն, սև և սպիտակ գունային 
համակցությաամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. հեռուստագովազդ. վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. վաճառքի օժանդակման համար 
որոնման համակարգի օպտիմալացում. 
առևտրային միջնորդային ծառայություններ. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում և 
կնքում երրորդ անձանց համար. ապրանքներ 
և ծառայություններ գնողների և վաճառողների 
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում. 
գործարար պայմանագրերի համաձայնեցում 
երրորդ անձանց համար, բոլոր վերը նշված 
ծառայությունները առցանց. 

դաս 42. ծրագրային ապահովման մշակում. 
ծրագրային ապահովման արդիականացում. 
ծրագրային ապահովման վարձույթ. 
համակարգչային համակարգերի նախագծում. 
համակարգչային ծրագրերի բազմացում. 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
տեղակայում. վեբ-կայքերի տեղեկատվական 
կատալոգների ստեղծում և մշակում 
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երրորդ անձանց համար (ծառայություններ 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում). 
հարթակ որպես ծառայություն (PaaS), բոլոր 
վերը նշված ծառայությունները առցանց:

____________________

(210) 20191677  (111) 30877
(220) 16.08.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 16.08.2029
(730) Արմեն Մարտիրոսյան, Երևան, Մաշտոցի 
50ա/1, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 

տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. լուսա-
նկարներ. թղթագրենական և գրասենյակային 
պիտույքներ, բացառությամբ կահույքի. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. նյութեր նկարչության 
համար և պիտույքներ նկարիչների համար. 
վրձիններ. ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր. 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ. օրացույցներ. 
գրքեր. կատալոգներ. փոստային բացիկներ. 
ազդագրեր. պլակատներ. պարբերական մամուլ. 
տպագրական հրատարակություններ. լրագրեր 
և ամսագրեր. շնորհավորական բացիկներ. 
գրելու հավաքակազմեր. ռետինե դրոշմակ ներ. 
կնիքներ և դրոշմակներ. բարձիկներ կնիքների 
համար. թանաքե բարձիկներ. ֆոտոալբոմներ. 
թանաքներ. թղթե անձեռոցիկներ. զուգարանի 
թուղթ. թղթե անձեռոցիկներ գրիմի հեռացման 
համար. թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. թղթե 
կամ ստվարաթղթե դրոցներ (տակդիրներ). 
փաթեթավորման թուղթ. փաթեթավոր-
ման նյութեր. ջրաներկեր. գրաֆիկական 
վերարտադրություններ. դիմանկարներ. 
վիմատիպ նկարներ. գրիչներ. մատիտներ. 
ինքնահոս գրիչներ. գնդիկավոր գրիչներ. 

գրչածայրեր. գրչակոթեր. մատիտների բռնիչ-
ներ (կալիչներ). գրիչների և գրելու հավաքա-
կազմերի վերալիցքավորուման պարագաներ. 
մատիտների գրիֆելներ (գրաֆիտե միջուկ-
ներ). գունավոր մատիտներ. պաստելներ 
(գունամատիտներ). գրչատուփեր և մատիտի 
տուփեր. մատիտ սրելու հարմարանքներ. թուղթ 
ամրացնելու հարմարանքներ. ճնշածծան-
ներ (թղթաճնշիչներ). գրասենյակային կոճ-
գամներ. սոսինձներ գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պապյեմաշե (թղթազանգված). սկուտեղներ 
փոստային առաքումների համար. բռնիչներ 
(կալիչներ) նամակների համար. բացիչներ 
նամակների համար. կպչուն ժապավեններ 
և դրանց մատուցման հարմարանքներ. 
պիտույքներ. տախտակներ. գրիչներ և 
գործիքներ գծագրական և (կամ) նկարչական 
աշխատանքների համար. դրոշմանիշների և 
մետաղադրամների ալբոմներ. նկարչական 
ալբոմներ. տոպրակներ և ծրարներ. բյուվարներ 
(սեղանի թղթապանակներ). հենակալներ 
գրքերի համար. էջանիշներ գրքերի 
համար. գրասենյակային պահարանիկներ. 
կտավներ նկարների համար. օրագրեր. 
քարտարաններ. նոթատետրեր. փոստային 
թուղթ. նկարչության թուղթ. գրասարքեր. 
կավիճներ, գրատախտակներ. ազդագրերի 
և պլակատների տախտակներ. անձնագրերի 
կազմեր. վճարագրերի գրքույկների բռնիչներ 
(կալիչներ). գրասենյակային ռետիններ. 
նկարներ. տրաֆարետներ. շաբլոններ. 
ջնջելու միջոցներ. ջնջոցներ. ջնջող 
հեղուկներ. բացիչներ նամակների համար, 
էլեկտրական. տպագրված երաժշտական 
նոտաներ. ջնջվող գրատախտակներ. 
զարդարանքներ կատարված թղթից և(կամ) 
ստվարաթղթից. նուրբ (բարակ) թուղթ. լանչի 
պայուսակներ. ստվարաթղթե ճամպրուկներ 
և տուփեր. ներկելու գրքեր. քարտարաններ 
զեկույցների համար. առանձնացող 
թերթերով նոթատետրեր. ծոցատետրեր. 
ֆլոմաստերներ. գրքի երիզներ. գրաֆիտե 
միջուկով մատիտների հավաքակազմեր. 
գունավոր մատիտների հավաքակազմեր. 
քանոններ. գրելու տակդիրներ. ինքնագրեր 
հավաքելու գրքեր. գրասենյակային ամրակներ. 
ամրակիչներ (ստեպլերներ). ժապավեն կտրելու 
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դանակներ. նախազգուշական նշաններ. 
մանրատիչներ. փաթեթաթաղանթով պատող 
մեքենաներ և սարքեր. փաստաթղթերը և 
լուսանկարները ջերմասոսնձող և պաշտպանիչ 
փաթաթվածքով պատող էլեկտրական 
սարքեր. քարտերի բռնիչներ (կալիչներ) 
և տուփեր. թղթե զարդարանքներ լանչի 
տուփերի կամ սննդամթերքի համար. 
ալբոմներ. ստվարաթղթե կամ թղթե 
տուփեր. քարտեր. կնիքների. դրոշմակների 
բռնիչներ (կալիչներ) և տուփեր. կոմիքսների 
գրքույկներ. քարտեր կամ թղթե ժապավեններ 
հաշվիչ մեքենաների ծրագրերի գրանցման 
համար. պատճենահանման թուղթ. հեղուկ 
ճշտիչներ. քարտարաններ (գրասենյակային). 
մատնակալներ (գրասենյակային պիտույք-
ներ). դրոշներ (թղթե). ծալամեքենաներ 
(գրա սենյակային). թղթապանակներ փաստա-
թղթերի համար. կպչուն ժապավեններ 
գրասենյակային նպատակների համար. 
սեղմիչներ կատալոգային քարտերի 
համար. պատճենահանման ժապավեններ. 
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար. 
պիտակներ (բացառությամբ գործվածների). 
քարտեզներ. երաժշտական բացիկներ. 
տեղեկագրեր. ներկատուփեր (դպրոցական 
պիտույքներ). բրոշյուրներ. թղթի մանրատիչներ 
(գրասենյակային). ավտոմատ մատիտներ. 
փոստային նամականիշներ. ինքնասոսնձվող 
պիտակներ. սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. 
տոմսեր. գրամեքենաների ժապավեններ. 
գրամեքենաներ (էլեկտրական կամ ոչ 
էլեկտրական). գրելու վրձիններ. գրելու կավիճ. 
կազմեր (գրասենյակային). թղթե կաշպոներ 
(դեկորատիվ ծաղկամաններ). թուղթ կտրելու 
դանակներ (գրասենյակային). տոպրակ-
ներ միկրոալիքային վառարանում սնունդ 
պատրաստելու համար. թղթե զտիչներ սուրճի 
համար. բուկլետներ. ասեղնագործության 
նմուշներ. սեղանի թղթե ծածկոց (սփռոց). 
սեղանի թղթե սպիտակեղեն. թղթե կամ 
ստվարաթղթե ցուցանակներ. սեղմիչներ 
կատալոգային քարտերի համար. ներծծող 
թուղթ երեսի համար. ինքնասոսնձվող 
պիտակներ հեռախոսների համար:

____________________

(210) 20191684  (111) 30878
(220) 17.08.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 17.08.2029
(730) «Մեգասթար» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 
96, տուն 5, AM 
(442) 01.10.2019
(540) 

(526) «TOY» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն, կապույտ, կարմիր, մանուշա-
կագույն, բաց կանաչ, մուգ կանաչ, երկնագույն, 
մուգ կապույտ, դեղին, մոխրագույն և վարդագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ:
____________________

(210) 20191720  (111) 30879
(220) 22.08.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 22.08.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լուսինե 
Սողոմոնյան, Երևան, Թբիլիսյան խճ., շ. 1, բն. 
113, AM 
(442) 01.10.2019
(540) 
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(526) «ԾԱՂԿԻ ԱՐՎԵՍՏ» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, դարչնագույն, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ծաղիկների մանրածախ և 
մեծածախ առևտրի սրահների ծառայություններ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20191770  (111) 30880
(220) 30.08.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 30.08.2029
(730) «Ջու - Ջու» ՍՊԸ, Երևան, Նազարբեկյան 
43/16, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 43. արագ սննդի ռեստորանների 

ծառայություններ:
____________________

(210) 20191772  (111) 30881
(220) 30.08.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 30.08.2029
(730) «Յունիվերսալ կրեդիտ ՈՒՎԿ» ՍՊԸ, 
Երևան, Տիգրան Մեծ պող. 67/ա, թիվ 1 շին., AM 
(442) 01.10.2019

(540) 

(526) «UNIVERSAL CREDIT» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 36. ֆինանսական գործունեություն. 
դրամավարկային գործառնություններ:

____________________

(210) 20191796  (111) 30882
(220) 04.09.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 04.09.2029
(730) Անհատ Ձեռնարկատեր Կիրովա Պոլինա 
Կիրովա, RU 
(442) 01.10.2019
(310) 2019710698   (320) 12.03.2019   (330) RU
(540) 

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

դաս 29. խավիար. ձկան մշակված 
խավիար. անկենդան ձուկ. ձկան սուկի. ձկան 
հիմքով թեթև նախուտեստներ. կաղամարի 
հիմքով թեթև նախուտեստներ. անկենդան 
խեցգետիններ. ձկան պահածոներ.

դաս 31. ձկնկիթ.
դաս 35. վաճառքի օժանդակություն 

երրորդ անձանց համար. մատակարարման 
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ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). ապրանքների 
մանրածախ և մեծածախ վաճառքի 
ծառայություններ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. սննդամթերքի 
պատրաստում և առաքում: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20191898  (111) 30883
(220) 19.09.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 19.09.2029
(730) «Արսիել» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 
Եղվարդ, Երևանյան 5/14, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 

(526) «ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿՍ» և «ELECTRONICS» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտեր չեն:
(511) 

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

____________________

(210) 20191928  (111) 30884
(220) 24.09.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 24.09.2029
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.10.2019

(540) 

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «LADY SPEED 
STICK» գրառումից, ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 3. հոտազերծիչներ և արդուզարդի 
միջոցներ քրտնելու դեմ (արդուզարդի 
պարագաներ) անձնական օգտագործման 
համար.  օճառներ. պարֆյումերիային արտա-
դրանք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, պատրաստուկներ մազերի խնամքի 
համար։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20191929  (111) 30885
(220) 24.09.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 24.09.2029
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.10.2019
(540) 

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «LADY SPEED 
STICK» գրառումից, ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 3. հոտազերծիչներ և արդուզարդի 
միջոցներ քրտնելու դեմ (արդուզարդի 
պարագաներ) անձնական օգտագործման 
համար.  օճառներ. պարֆյումերիային արտա-
դրանք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, պատրաստուկներ մազերի խնամքի 
համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20191949  (111) 30886
(220) 27.09.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 27.09.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Զոյա Բանգոյան 
Վաչագանի, Երևան, Բաղյան 2-րդ նրբ., 4/50, AM 
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(442) 16.10.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ նարնջագույն, բաց և մուգ կանաչ, սպիտակ, 
բաց և մուգ վարդագույն, բաց կապույտ, դեղին, 
բաց և մուգ շագանակագույն, դարչնագույն, սև 
և շիկակարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. երեխաների զբաղեցման (զվար-
ճացման) կազմակերպում:

____________________

(210) 20192092  (111) 30887
(220) 15.10.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 15.10.2029
(730) Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան, Երևան, 
Թավրիզյան 46, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի. բաղադրություններ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար։

____________________

(210) 20192134  (111) 30888
(220) 21.10.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 21.10.2029
(730) «Հոպա հոլդինգ ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ, 
Երևան, Մոսկովյան 25 տարածք 26, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(526) «TRAVEL» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 39. տուրիստական գործակալու-
թյունների ծառայություններ. ճանապար-
հորդների ուղեկցում. ավիափոխադրումներ. 
ավտոմոբիլային փոխադրումներ. ավտո-
բուսային փոխադրումներ. զբոսանավերի 
ծառայություններ. կրուիզների կազմակերպում. 
տրանսպորտային ծառայություններ զբոսա-
շրջիկների համար. փոխադրումներ 
գետային տրանսպորտով. տրանսպորտային 
ծառայություններ. ճանապարհորդական շրջա-
գայությունների համար փոխադրումների 
կազմակերպում. ուղևորային փոխադրում-
ներ. ճանապարհորդությունների տոմսերի 
ամրագրում. ճանապարհորդների փոխա դրում. 
միջնորդություն փոխադրումների դեպքում. 
ճանապարհորդությունների ամրագրում. 
ճանա պարհորդությունների կազմակեր-
պում. ավտո տրանսպորտի կայանատեղերի 
վարձույթ. ճանապարհորդությունների 
երթուղիների ամրագրում. տրանսպորտային 
միջոցների ամրագրում. ապրանքների տեղ 
հասցնում. տրանսպորտային միջոցների 
վարձույթի ծառայություններ. տուրիստական 
էքսկուրսիաներ. խորհրդատվություն զբոսա-
շրջության ոլորտում:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________
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(210) 20192138  (111) 30889
(220) 21.10.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 21.10.2029
(730) «Մարան-աթա» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորք, 
8-րդ զանգվ., 30-17, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

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

դաս 25. հագուստ:
____________________

(210) 20192139  (111) 30890
(220) 21.10.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 21.10.2029
(730) «Ջենեվո ինքորփորեյթիդ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աղայան 11բ/ 9-10, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

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

դաս 9. հավելվածներ համակարգչային 
ծրագրային ապահովման համար (ներբեռնելի):

____________________

(210) 20192156  (111) 30891
(220) 24.10.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 24.10.2029

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարեն 
Աբրահամյան Ժորայի, Երևան, Դավթաշեն 2-րդ 
թաղ., շ. 39, տարածք 37, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(526) «dental & implant clinic» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կանաչ, մոխրագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. ատամնաբուժական օգնություն. 
ստոմատոլոգիա:

____________________

(210) 20192189  (111) 30892
(220) 29.10.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 29.10.2029
(730) Մհեր Յակովի Թադևոսյան, Երևան, 
Զաքիյան 3, բն. 85, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 
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(526) «chocolatier» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն և կանաչ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 30. շոկոլադ. շոկոլադ պարունակող 
արտադրանք. 30-րդ դասին պատկանող 
կակաոյի հիմքով արտադրատեսակներ:

____________________

(210) 20192214  (111) 30893
(220) 01.11.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 01.11.2029
(730) Կարեն Վիրաբյան, Երևան, Լենինգրադյան 
23/13, բն. 16, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(526) «ДЕЛЮКС» և «НАДЕЖНАЯ САНТЕХНИКА» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
ոսկեգույն և պղնձագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 11. ավտոմատ տեղակայանքներ 
ոռոգման համար. ջերմային կուտակիչներ. 
ացետիլենային այրոցներ. ացետիլենային 
գեներատորներ. ացետիլենային լամպեր. 
օդաքաշ թասակներ. լուսավորող համակարգեր 
թռչող ապարատների համար. խուղա կային 
վառարաններ. ապարատներ օդի 
հոտազերծման համար. սարքվածքներ օդի 
սառեցման համար. զտիչներ օդի լավորակման 
համար. օդաջեռուցիչներ. օդային չորուցիչներ. 
օդի լավորակման տեղակայանքներ. օդի 

զտման տեղակայանքներ. տաք օդով աշխատող 
ջեռուցման սարքեր. սարքավորանք տաք օդով 
բաղնիքների համար. շփական բռնկորդներ 
գազային վառիչների համար. գազային 
վառիչներ. վառիչներ. լամպանոթներ. 
էլեկտրական լամպերի անոթներ. աղեղային 
լամպեր. էլեկտրական լամպեր. մետաղական 
արմատուրներ վառարանների համար. 
սառնապահարաններ. լապտերներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. ցոլալապ տեր-
ներ մեքենաների համար. սառեցնող բաքեր 
վառարանների համար. վաննաներ. նստելու 
վաննաներ. շարժական խցիկներ թուրքական 
բաղնիքների համար. սարքավորանք 
լոգարանների համար. ջեռուցիչներ վաննա-
ների համար. սանիտարատեխնիկական 
տեղակայանքներ լոգարանների համար. 
լուսատուներ. լուսավորման լապտերներ. 
լամպերի կոթառներ. շիկարանային այրոցներ. 
այրոցներ լամպերի համար. լապտերներ 
հեծանիվների համար. բիդե. ջրաջեռուցիչներ, 
բացառությամբ մեքենայի մասերի. թրծման 
վառարաններ. ջրածորաններ. խցաններ 
ռադիատորների համար. գրպանի էլեկտրա կան 
լապտերներ. ջրատաքացուցիչներ. վառա-
րաններ հացաբուլկեղենի համար. հակա-
ցրցողիչ գլխադիրներ ծորակների համար. 
հարմարանքներ շամփուրները շրջելու համար. 
շամփուրներ. լաբորատորիայի այրոցներ. 
ջահավոր տեղակայանքներ նավթ-
արդյունաբերության համար. այրոցներ. 
այրոցներ մանրէների ոչնչացման համար. 
կաթսաներ լվացքատների համար. շարժական 
զուգարաններ. օդափոխիչներ (օդի 
լավորակում). սուրճ բովելու ապարատներ. 
օդաջեռուցիչներ (կալորիֆերներ). խողովակ-
ների և խողովակաշարերի ծորակներ. 
ջերմության վերականգնիչներ. հրահեստ 
աղյուսա  պատվածքներ վառարանների համար. 
լամպեր տրանսպորտային միջոցների 
շրջադարձի ցուցիչների համար. ածխային 
էլեկտրոդներ աղեղային լամպերի համար. 
ջեռուցման տեղակայանքներ. սարքավորանք 
վառարանները բեռնելու համար. լվացման 
բաքեր զուգարանների համար. եռացրած ջրով 
աշխատող ջեռուցման տեղակայանքներ. 
ջեռուցման կաթսաներ. ջեռուցման կաթսաների 
խողովակներ. օդորակիչներ տրանսպորտային 
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միջոցների համար. ջեռուցման-տաքացման 
սարքեր, որոնք աշխատում են պինդ, հեղուկ և 
գազային վառելիքով. ջեռուցման 
տեղակայանքներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ջեռուցման էլեկտրական սարքեր. 
կենտրոնական ջեռուցման ռադիատորներ. 
խոնավարարներ կենտրոնական ջեռուցման 
ռադիատորների համար. ջեռուցիչ տարրեր. 
ջեռուցիչներ արդուկների համար. էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական ջերմակներ ոտքերի 
համար. էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերը 
տաքացնելու համար. կերակուրներ տաքաց-
նելու հարմարանքներ. ընկղմվող ջեռուցիչներ. 
լամպի ապակիներ. լամպերի խողովակներ. 
ծխնե լույզների ծխանցքեր. ծխանցքերի սահա-
փականներ. չորուցիչներ մազերի համար. ջրի 
բաշխման տեղակայանքներ. չորացման 
ապարատներ. օդորակիչներ. սարքեր սոսինձը 
տաքացնելու համար. թորման սյուներ. 
խողովակներ (սանիտարատեխնիկա կան 
համա կարգերի մասեր). ջրմուղի 
տեղակայանքներ. զուգարաններ. սառցա-
րանային ապարատներ. էլեկտրական սպասք 
կերակուր պատրաստելու համար. 
խոհանոցային սալօջախներ. սարքեր և 
տեղակայանքներ սննդամթերքի ջերմային 
մշակման համար. լապտերներ մոտոցիկլետ-
ների համար. էլեկտրական գազապարպիչ 
խողովակներ լուսավորման համար. 
հակասառցապատիչներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. զուգարանների 
ախտահանման միջոցների բաշխիչներ. 
ապարատներ ախտահանման համար. ծովային 
ջրի աղազրկման տեղակայանքներ. ապա-
րատներ չորացման համար. լույսի ցրիչներ. 
ըմպելիքներ սառեցնելու ապարատներ. թորման 
ապարատներ. ցնցուղներ. էլեկտրական 
լամպերի կոթառներ. ջրի մաքրման 
տեղակայանքներ. ջրի զտման սարքեր. 
տեղակայանքներ ջրի սառեցման համար. 
շատրվաններ. տարողություններ ջուրը ճնշման 
տակ պահելու համար. ջրի մանրէազերծիչներ. 
ջերմափոխանակիչներ, բացի մեքենայի 
մասերից. լուսավորման սարքեր և 
տեղակայանքներ. ջահեր. հոսաջրերի մաքրման 
տեղակայանքներ. առաստաղի լուսամփոփներ. 
էլեկտրական ռադիատորներ. գազերի զտման 
սարքեր. սարքեր կերերը չորացնելու համար. 

գոլորշիարարներ. վառարաններ (ջեռուցիչ 
սարքեր). էլեկտրական լամպերի թելեր. 
զտիչներ խմելու ջրի համար. կերոններ. 
շարժական դարբնոցներ. վառարաններ, 
բացառությամբ լաբորատոր վառարանների. 
ձևավոր աղյուսապատվածքներ վառարանների 
համար. հրակալներ վառարանների համար. 
օջախներ. մոխրատաշտեր վառարանների 
համար. սառնարանային ապարատներ և 
մեքենաներ. սառնարանի խցիկներ. 
սառնարանային տարողություններ. լամպեր 
մազերը գանգրացնելու համար. մրգերը 
չորացնելու ապարատներ. գազազտիչներ 
(գազային սարքավորանքի մասեր). գազ-
այրոցներ. գազի կաթսաներ. գազալցված 
լամպեր. շոգեարտադրիչներ, բացառությամբ 
մեքենաների մասերի. մանրէասպան լամպեր 
օդը մաքրելու համար. սարքեր և մեքենաներ 
սառույց պատրաստելու համար. էլեկտրական 
սառնախցիկներ. գնդաձև թասակներ լամպերի 
համար. ջեռուցման սալեր. հաց բովելու սարքեր 
(տոստեր). գրիլի խոհանոցային ապարատներ. 
աղբայրիչներ (վառարաններ). ապարատներ 
օդի կամ ջրի իոնացման համար. դեկորատիվ 
շատրվաններ. լաբորատոր լամպեր. կաթի 
սառեցման տեղակայանքներ. պաստերիչներ. 
յուղային լամպեր. ուլտրամանուշակագույն 
ճառագայթման լամպեր, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող ների. 
պայթանվտանգ լամպեր. անդրադարձիչներ 
լամպերի համար. չինական լապտերներ. 
լվացարաններ (սանիտարատեխնիկական 
սարքավորման մասեր). հեղուկների սառեց ման 
տեղակայանքներ. լյումինեսցենտային 
խողովակներ լուսավորման համար. 
մագնեզիումային թելեր լուսավորման սարքերի 
համար. չորուցիչներ ածիկի համար. 
հանքափորի լամպեր. տեղակայանքներ 
միջուկային վառելիքի և միջուկային 
ռեակցիաների դանդաղարարների համար. 
կափույրներ պահեստարաններում մակարդակի 
կարգավորման համար. էլեկտրական լամպեր 
տոնածառերի համար. լուսավորվող համարներ 
շենքերի համար. թթվածնա-ջրածնային 
այրոցներ. ջեռուցման ռադիատորներ. յուղային 
այրոցներ. ցոլալապտերներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ջեռուցման թիթեղներ. 
լուսարձակներ. պոլիմերացված տեղա-
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կայանքներ. խոհանոցային վառարաններ 
(ջեռոցներ). օդի ոչ ավտոմատ կափույրներ 
շոգեջեռուցման տեղակայանքների համար. 
ապարատներ և մեքենաներ ջուրը մաքրելու 
համար. օդի մաքրման սարքեր և մեքենաներ. 
թորման աշտարակներ թորման համար. 
տեղակայանքներ և մեքենաներ սառեցման 
համար. տաքացման խոհանոցային սարքեր. 
ջրատաքացիչներ (ապարատներ). անդրա-
դարձիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. սառնարանային սարքավորումներ և 
տեղակայանքներ. սարքեր և տեղակայանքներ 
սառեցման համար. քարշի կարգավորման 
ձգափականներ. կարգավորիչ պարագաներ 
ջրասարքերի կամ գազասարքերի և ջրմուղների 
կամ գազամուղների համար. պահպանիչ 
պարագաներ ջրասարքերի կամ գազասարքերի 
և ջրմուղների կամ գազամուղների համար. 
ծորակներ. ջրատար ծորակների միջադիրներ. 
շամփուր պարունակող հարմարանքներ միս 
տապակելու համար. սանիտարատեխնիկական 
սարքեր և տեղակայանքներ. չորաց ման 
ապարատներ և տեղակայանքներ. ապա-
րատներ լվացասենյակներում ձեռքերը 
չորացնելու համար. օդափոխիչներ (օդի 
լավորակման տեղակայանքների մասեր). 
մանրէազերծիչներ. գալարախողովակներ 
(թորման, ջեռուցման կամ սառեցման 
տեղակայանքների մասեր). ծխախոտի 
սառեցման տեղակայանքներ. չորուցիչներ 
ծխախոտի համար. լուսավորման սարքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
տապակոցներ. մոխիր տեղափոխելու 
ավտոմատ սարքվածքներ. գոլորշու 
արտադրման տեղակայանքներ. օդա-
փոխության կայանքներ և ապարատներ (օդի 
լավորակման). օդափոխման (օդի լավորակման) 
տեղակայանքներ և ապարատներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. զուգարանա-
կոնքեր. նստոցներ զուգարանների համար. 
լուսամփոփներ. լուսամփոփների կալիչներ 
(բռնիչներ). խառնիչ ծորակներ ջրատար 
խողովակների համար. կարգավորիչ և 
պահպանիչ պարագաներ գազամուղների 
համար. կարգավորիչ և պահպանիչ 
պարագաներ ջրմուղային սարքավորումների 
համար. շոգու կուտակիչներ. տեղակայանքներ 
և ապարատներ ջուրը փափկացնելու համար. 
օդաքաշ լաբորատոր թասակներ. օդի 

մանրէազերծիչներ. թորիչներ. սպիրտայրոց-
ներ. բենզինային այրոցներ. հակաշլացնող 
հարմարանքներ տրանսպորտային միջոց ների 
համար (լամպերի պարագաներ). տրանս-
պորտային միջոցների ապակիների 
տաքացուցիչներ. գլխադիրներ գազայրոցների 
համար. ջրամատակարարման համակարգերի 
տեղակայանքներ. միջուկային ռեակտորներ. 
խոհանոցային էլեկտրական ավտոկլավներ. 
լապտերներ ավտոմեքենաների համար. ծծակով 
շշերի էլեկտրական տաքացիչներ. էլեկտրական 
վաֆլեկաղապարներ. պահպանիչ և 
կարգավորիչ պարագաներ գազասարքերի 
համար. էլեկտրական լուծակորզիչներ սուրճի 
համար. էլեկտրական սրճեփներ. հատակադիր 
լուսատուներ. շոգեկաթսաների ջերմա-
խողովակներ. կրակարաններ (մանղալներ). 
էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. սենյակային 
բուխարիներ. ջերմային պոմպեր. արևային 
ջերմային հավաքիչներ (ջեռուցում). արևի 
վառարաններ. ապարատներ արևայրուքի 
համար (սոլյարիումներ). ջրթողներ 
զուգարանների համար. սնուցիչներ ջեռուցիչ 
կաթսաների համար. սառնարաններ. 
հոտազերծման սարքեր, բացառությամբ 
անձնական օգտագործման համար նախա-
տեսվածների. ջրառու սարքեր. յուղերի զտման 
սարքեր. սարքեր ծխահարման համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. սարքավորանք թրծող 
վառարանների համար (հենարաններ). գրպանի 
ջերմակներ. հիդրոմերսման լոգարաններ 
(անոթներ). քրոմատագրիչներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. էլեկտրա կան 
շիկացման թելիկներ. գազապաղիչներ 
(մեքենաների մասեր չհանդիսացող). բարձեր 
էլեկտրաջեռուցմամբ, բացառությամբ բժշկա-
կան նպատակներով օգտագործվողների. 
սարքավորանք շոգեբաղնիքների համար. 
լողախցիկներ. լվացարանակոնքեր. չոր 
գոլորշիով աշխատող սարքեր դեմքի խնամքի 
համար (սաունաներ դեմքի համար). 
միզամաններ (սանիտարական սարքա վորանք). 
ջերմակներ. էլեկտրական թեյամաններ. 
ջերմակներ անկողնու համար. էլեկտրա-
ջեռուցմամբ ծածկոցներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող ների. 
անկողինը տաքացնելու ջերմակներ. զտման 
սարքվածքներ ակվարիումների համար. 
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տաքացիչներ ակվարիումների համար. 
լուսատուներ ակվարիումների համար. 
էլեկտրաջեռուցմամբ գորգեր. ատամնա-
բուժական վառարաններ. յոգուրտ 
պատրաստելու էլեկտրական հարմարանքներ. 
ընդարձակման բաքեր կենտրոնական 
ջեռուցման համակարգերի համար. 
օդամաքրիչներ խոհանոցների համար. 
կենցաղային էլեկտրական օդափոխիչներ. 
սպիտակեղենի էլեկտրական չորուցիչներ. 
միկրոալիքային վառարաններ (սնունդ 
պատրաստելու համար). տեղակայանքներ 
լողավազանների ջուրը քլորացնելու համար. 
ջերմապահպանիչ կափույրներ (ջեռուցման 
տեղակայանքների մասեր). սարքվածքներ ջրի 
պտտական շարժում ստեղծելու համար. սարքեր 
սննդամթերքը ջրազրկելու համար. ստորջրյա 
լուսարձակներ. ոռոգման կաթիլային ցրիչներ 
(ոռոգման պարագաներ). մանրէազերծված 
սենյակներ (սանիտարական սարքավո րանք). 
կրակարաններում (մանղալներում) օգտա-
գործվող լավայի կտորներ. գյուղատնտեսական 
մեքենաներ ջրելու և ոռոգելու համար. 
միկրոալիքային վառարաններ արդյունա-
բերական նպատակների համար. հաց թխելու 
մեքենաներ. սառեցնող ցուցափեղկեր (ցուցա-
պահարաններ). գործվածքները գոլորշիով 
փափկացնող սարքեր. հաց թխելու սարքեր. 
լուսադիոդային լուսավորման սարքեր. 
հիդրոմերսման լոգարանների ապարատներ. 
տաքացվող ցուցափեղկեր (ցուցա-
պահարաններ). բազմապրոֆիլ կաթսաներ. 
սննդի էլեկտրական գոլորշեփներ. տորտիլա 
պատրաստելու էլեկտրական մամլիչներ. 
գրքերի ախտահանման պահարաններ. 
ջերմային թնդանոթներ. շոկոլադային 
էլեկտրական շատրվաններ. ախտահանող 
ապարատներ բժշկական նպատակներով. 
գինու էլեկտրական մառաններ. լուսային 
շարաններ տոնական զարդարանքի համար. 
էլեկտրատաքացմամբ կարճագուլպաներ. 
ճակատի լապտերներ. լամպեր եղունգների 
համար. էլեկտրական շուտեփուկներ. 
միկրոպղպջակների գեներատորներ լոգանքի 
համար. ջեռուցման և հովացման սարքեր տաք 
և սառը ըմպելիքներ բաշխելու համար. 
էլեկտրական ջեռուցմամբ հագուստ. ծեծած 
բրնձից թխվածքաբլիթների պատրաստման 

էլեկտրական կենցաղային մեքենաներ. 
պատրույգներ հեղուկ վառելիքով վառարանների 
համար. եփման էլեկտրական սալեր. մոմի 
լապտերներ. տաք օդով տապակող 
ճարպաջեռոցներ. պաղպաղակ պատրաստելու 
մեքենաներ. հեծանիվների ուղղորդիչ 
լուսարձակներ. սառնարաններ, սառեցման 
ապարատներ և սառցարաններ բժշկական 
նպատակներով պահեստավորման համար. 
պնդացման լամպեր ոչ բժշկական նպատակների 
համար. աճեցման հիդրոպոնիկ համակարգեր. 
էլեկտրական ջերմամեկուսիչ անոթներ. 
սննդամթերքը ջրազրկելու էլեկտրական 
սարքեր. ՀՀԴ-սնուցումով ձեռքի 
տաքացուցիչներ. ՀՀԴ-սնուցումով բաժակի 
ջեռուցիչներ. կուսկուս պատրաստելու 
էլեկտրական սալիկներ. հատակի լապտերներ. 
էլեկտրական թաժիններ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20192215  (111) 30894
(220) 01.11.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 01.11.2029
(730) Բիզնես Արմենիա հիմնադրամ, Երևան, 
Ոսկերիչների 1, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(526) «Made in Armenia» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ և նարնջագույն գունային 
համակցությամբ:
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(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. օգնություն գործարարու թյան 
կառավարման հարցերում. տվյալ ներ 
գործարարական գործառնությունների մասին. 
հայտա   րարությունների փակց նում. 
ներմուծման-արտահանման գործա կալու-
թյունների ծառայություններ. առևտրա յին 
տեղեկատվության գործակալություն  ների 
ծառայու թյուններ. ինքնարժեքի վերլու-
ծություն. գովազդային նյութերի տարածում. 
հաշվապահական գրքերի վարում. 
հաշվետվությունների կազմում հաշիվների 
վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնա կազմը կառավարելու հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության կառա-
վարման հարցերով. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
գործարարության արդյունավետության 
փորձաքննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության ասպա-
րեզում. գովազդային նյութերի վարձույթ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազ-
մա կերպման հարցերով. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. գովազդ. 
ռադիոգո վազդ. կոնյունկտուրային (իրա-
վիճակի, իրա դրության) հետազոտու-
թյուններ. ծառա յու  թյուններ հասարակական 
հարաբերու  թյունների բնագավառում. 
հեռուստա գովազդ. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գործարարության կառավարման խորհրդա-
տվական ծառայություններ. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 

տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության ասպա -
րեզում. տնտեսական կանխատեսում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործնա-
կան տեղեկատվություն. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. վճարման 
փաստաթղթերի նախապատրաստում. 
աշխա տակիցների հաստիքների համալրում. 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա-
յություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. լրագրերի բաժանորդագրության 
կազմակերպում   երրորդ   անձանց 
համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցային 
գործունեության կառավարում. ստեղծա-
գործների և կատարողների գործերի 
կառավարում. տեղեկատվության հավա-
քում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնա  կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար. գովազդային ժամանակի 
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության 
բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն. 
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. 
գների համեմատման ծառայություններ. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և 
ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
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ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
վաճառքի ցուցադրափեղկերի (ստենդների) 
վարձույթ. գործարար և առևտրային 
հարաբերությունների ոլորտներում տեղեկա-
տվության տրամադրում. վաճառքի 
օժանդակման համար որոնման համակարգի 
օպտիմալացում. վեբ-կայքերի երթևեկի 
օպտիմալացում. գովազդային ծառայություններ 
«վճարել մեկ կտտոցով» (PPC). առևտրային 
միջնորդային ծառայություններ. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և կնքում 
երրորդ անձանց համար. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. ծախսերը փոխհատուցող 
ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. 
առևտրային կամ գովազդային նպատակ-
ներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում. 
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի 
կառավարում. սպառողների հավատարմության 
ծրագրերի կառավարում. գովազդային 
սցենարների տեքստերի կազմում. տվյալների 
և գրավոր հաղորդագրությունների գրան-
ցում. գրանցամատյանների տեղեկատվության 
թարմացում և պահում. տեղեկատվական 

ցանկի կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանսավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու-
թյան հարցում բիզնես-ծառայություններ. 
հեռուստա խանութների ծրագրերի արտա-
դրություն. հասարակության հետ հաղորդա-
կցման ռազմավարության վերաբերյալ 
խորհրդատվություն. խորհրդատվություն 
գովազդային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ. գործա րար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. սպորտային միջոցա-
ռումների հովանավորմամբ ապրանք-
ների և ծառայությունների խթանում. 
մրցակցային հետախուզական ծառայու-
թյուններ. շուկայի հետախուզական 
ծառայություններ. ֆինանսական աուդիտ. 
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում). 
գործարարության ժամանակավոր կառա-
վարում. արտաքին գովազդ. վարչական 
օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. լրատվամիջոցների հետ 
կապերի ծառայություններ. կորպորատիվ 
հաղորդակցության ծառայություններ.

դաս 36. ապահովագրություն. 
ֆինան սա կան գոր ծունեություն. դրամա-
վարկային գործառնություններ. անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություններ. 
բարեգործական միջոցների հավաքագրում. 
փոխադարձ հիմնադրամների հիմնադրում. 
կապիտալ ներդրումներ. դրամահավաքների 
կազմակերպում. հարկային փորձաքննություն. 
ֆինանսավորում. ֆինանսական կառա-
վարում. ֆինանսական վերլուծություն. 
խորհրդա տվություն ֆինանսական հարցերով. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. ֆինանսական 
հովանավորություն. ֆինանսական տեղեկա-
տվության տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. 
հիմնադրամների տեղաբաշխում. տարբեր 
մասնագետների համատեղ աշխատանքի 
համար գրասենյակների վարձույթ. ֆինա-
նսական հետազոտություններ.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
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կազմակերպում. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների 
ծառայություններ. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի). հեռակա 
ուսուցում. դեկորացիաների վարձույթ 
շոու- ծրագրերի համար. տեքստային 
նյութերի հրապարակում, բացառությամբ 
գովազդային նյութերի. ձայնագրությունների 
վարձակալություն. գրքերի հրատարակում. 
ռադիո և հեռուստատեսային ընդունիչների 
վարձույթ. ռադիո և հեռուստատեսային 
ծրագրերի մոնտաժում. կոնֆերանսների 
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողովների 
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անց-
կացում. ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում մշակութային կամ կրթության 
նպատակներով. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. գիտա-
ժողովների (սիմպոզիումների) կազմակերպում 
և անցկացում. գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում. նորությունների 
ծառայություններ. նորաձևության ցուցա-
դրության կազմակերպում ժամանցի 
նպատակով. մասնագիտական վերա-
պատրաստում:

____________________

(210) 20192249  (111) 30895
(220) 07.11.2019 (151) 11.06.2020
(181) 07.11.2029
(730) ՍերվիսԹայթն, Ինք., Դելավերի 
կորպորացիա, US 
(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգչային ծրագրային 

ապահովում, մասնավորապես՝ էլեկտրոնային 
ֆինանսական հարթակ, որը տրամադրում 
է բազմատեսակ վճարումների և պարտա-

վորությունների հետ կապված գործարքներ 
տեղում  սպասարկման ոլորտում՝  համա-
կարգիչների, շարժական հեռախոսների, լարով 
և անլար կապի սարքերի և օպտիկական և 
էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում հաշիվների, ֆինանսների և 
հաշվապահական հաշվառման կառավարման 
համար տեղում տեխնիկական սպասարկման 
և տնային սպասարկման գործարարության 
ոլորտում. տվյալների կառավարման 
ծրագրային ապահովում տեղում տեխնիկական 
սպասարկման և տնային սպասարկման 
գործարարությունների ոլորտում. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում, 
որը հնարավորություն է տալիս տեղում 
տեխնիկական սպասարկման տեխնիկներին 
և տնային սպասարկման անձնակազմին 
կապ հաստատել հաճախորդների և 
վաճառողի միջև, և կառավարել մեկնման 
և ժամանման ժամերը. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում տվյալների 
վերլուծության համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում տեղեկությունների 
և տվյալների որոնման հնարավորությամբ 
հիմնապաշարի ստեղծման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում  
համակարգիչների, շարժական հեռախոսների, 
լարով կամ անլար հաղորդակցական 
սարքավորումների և օպտիկական և 
էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով  նավագնացական, առևտրային, 
ճանապարհային և տեղեկատվական 
տեղեկու թյունների տրամադրման համար.  
համակարգչային ծրագրային ապահովում  
համակարգիչների, շարժական հեռախոսների, 
լարով և անլար հաղորդակցական 
սարքավորումների, և օպտիկական և 
էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով  տեքստերի, ձայնային, տեսողական 
և մուլտիմեդիա տվյալների և բովանդակության  
տեղադրման, փոխանցման, առբերման, 
ստացման,  վերանայման, կազմակերպման, 
որոնման և կառավարման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
համակարգիչների, շարժական հեռախոս-
ների, լարով ու անլար հաղորդակցական 
սարքավորումների, և օպտիկական ու 
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էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով  անհատների և օբյեկտների 
տեղանքի, շարժման, մոտիկության, մեկնման 
և ժամանման վերաբերյալ  տեղեկատվության 
հաշվարկման, քարտեզագրման, փոխանցման 
և ներկայացման համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում հաճախորդների 
միջև փոխհարաբերությունների կառա-
վարման համար. համակարգչային ծրա-
գրային ապահովում  համակարգիչների, 
շարժական հեռախոսների, լարով ու անլար 
հաղորդակցական սարքավորումների, և 
օպտիկական և էլեկտրոնային հաղորդակցական 
ցանցերի միջոցով ձեռնարկությունների 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարում 
պահվող տվյալների ուղարկման, նորացման 
և ստացման համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում հաշվետվությունների 
և ձևաթղթերի ստեղծման և պահման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
տեղում տեխնիկական սպասարկման և տնային 
սպասարկման գործարարությունների ոլորտում 
ծախսերի գնահատման, արտադրանքի 
տեղորոշման, արտադրանքի նկարագրման, 
վաճառքի կառավարման, գույքագրման 
կառավարման, արտադրանքի գնահատման, 
արտադրանքի գնորոշման և արտադրանքի 
արժեքների համեմատման համար.

դաս 35. տվյալների մշակման ծառա յու-
թյուններ տեղում տեխնիկական սպասարկ ման 
և տնային սպասարկման գործարարու թյուն-
ների ոլորտում. խորհրդատվական ծառայու-
թյուններ գործարարական տվյալների 
վերլուծության ոլորտում. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով 
կապված՝ տեղում տեխնիկական սպասարկման 
և տնային սպասարկման գործարարություն-
ների ոլորտում ռազմավարության, շուկայա-
վարման, վաճառքի և գործառնությունների 
հետ. տեղում տեխնիկական սպասարկման և 
տնային սպասարկման գործարարությունների 
ոլորտում շուկայավարում և գովազդային 
ծառայություններ. շուկայավարման և գովազ-
դային ծառայություններ. երրորդ անձանց 
ապրանքների և ծառայությունների խթանում 
հավատարմության մրցանակների շնորհման 
միջոցով. հաճախորդների հավատարմության 
ծառայություններ և հաճախորդների ակումբա-

յին ծառայություններ առևտրային, խթանման 
և(կամ) գովազդային նպատակներով.  առցանց 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարի 
տրամադրում արտադրանքի հայտնաբերման, 
նկարագրման, գնահատման,  գնորոշման 
և գների համեմատման ոլորտում. գների 
համեմատման ծառայություններ. գույքագրման 
կառավարում.

դաս 36. ապահովագրական  պահանջների 
և վճարային տվյալների էլեկտրոնային 
մշակում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի վերաբերյալ. 
վարկերի տրամադրման ծառայություններ, 
մասնավորապես՝ տնային և գործարարական 
ծառայությունների նախագծերի և կատարելա-
գործման ֆինանսավորման աջակցում և 
կազմակերպում. տնային և գործարարական 
ծառայությունների նախագծերի և կատա-
րելագործման ֆինանսավորման վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. վերոգրյալ 
բոլոր ծառայությունները վերաբերում են տեղում 
սպասարկման ծառայությանը.

դաս 38. շարժական, բջջային 
հեռախոսություն. համացանցային հեռա-
խոսության ծառայություններ. զանգերի 
ձայնագրման ծառայություններ. էլեկտրոնային 
ձայնային հաղորդագրությունների ծառա-
յու թյուններ. ձայնի, տեսագրության և 
տեղեկությունների փոխանցում համա-
կարգիչներից, շարժական հեռախոսներից, 
լարով և անլար կապի սարքերից և օպտիկական 
և էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցերից, 
բոլորը վերաբերում են կենդանի կամ 
ձայնագրված նյութերին. տրանսպորտային 
երթուղավորման ծառայություններ տվյալ-
ների փոխանցման ցանցերում. ճանապար-
հորդությունների երթուղու նախագծում.

դաս 41. էլեկտրոնային հրապարակում-
ների հրատարակում. տեղում տեխնիկական 
սպասարկման և տնային սպասարկման 
գործարարությունների ոլորտում գների 
վերաբերյալ տեղեկությունների էլեկտրոնային 
հրապարակումների հրատարակում երրորդ 
անձանց համար.

դաս 42. ոչ բեռնելի ծրագրային ապահով ման 
ժամանակավոր օգտագործման տրամա դրում, 
մասնավորապես՝ էլեկտրոնային ֆինան սական 
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հարթակ, որը տրամադրում է բազմատեսակ 
վճարումների և պարտավորությունների հետ 
կապված գործարքներ տեղում սպասարկ-
ման ոլորտում՝ համակարգիչների, շարժական 
հեռախոսների, լարով կամ անլար կապի 
սարքերի, և օպտիկական և էլեկտրոնային 
հաղորդակցական ցանցերի միջոցով. 
ոչ բեռնելի ծրագրային ապահովման 
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում 
հաշիվների, ֆինանսների կառավարման  և 
հաշվապահական հաշվառման համար՝ 
տեղում տեխնիկական սպասարկման և 
տնային սպասարկման գործարարությունների 
ոլորտում. ոչ բեռնելի ծրագրային ապահովման 
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում 
տեղում տեխնիկական սպասարկման և 
տնային սպասարկման գործարարությունների 
ոլորտում. ծրագրային ապահովման վեբ-
կայքի տրամադրում, որը հնարավորություն 
է տալիս տեղում տեխնիկական 
սպասարկման և տնային սպասարկման 
գործարարությունների ոլորտի տեխնիկներին 
և տնային ծառայության անձնակազմին 
կապ հաստատել հաճախորդների և 
վաճառողի միջև, և կառավարել մեկնման և 
ժամանման ժամերը. ոչ բեռնելի ծրագրային 
ապահովման օգտագործման ժամանակավոր 
տրամադրում տվյալների վերլուծության 
համար. ոչ բեռնելի ծրագրային ապահովման 
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում 
տեղեկությունների և տվյալների որոնման 
հնարավորությամբ հիմնապաշարի ստեղծման 
համար. ոչ բեռնելի ծրագրային ապահովման 
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում 
համակարգիչների, շարժական հեռախոս-
ների, լարով և անլար հաղորդակցական 
սարքավորումների, և օպտիկական և 
էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով  նավագնացության, առևտրային, 
ճանապարհային և տեղեկատվական 
տեղեկությունների տրամադրման համար.  
ոչ բեռնելի ծրագրային ապահովման 
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում 
համակարգիչների, շարժական հեռախոսների, 
լարով և անլար հաղորդակցական 
սարքավորումների, և օպտիկական և 
էլեկտրո նային հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով  տեքստերի, ձայնային, տեսո-

ղական և մուլտիմեդիա տվյալների և 
բովանդակության  տեղադրման, փոխանցման, 
առբերման, ստացման,  վերանայման, 
կազմակերպման, որոնման և կառավարման 
համար. ոչ բեռնելի ծրագրային ապահովման 
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում 
համակարգիչների, շարժական հեռախոսների, 
լարով և անլար հաղորդակցական սարքա-
վորումների, և օպտիկական ու էլեկտրոնային 
հաղորդակցական ցանցերի միջոցով  
անհատների և օբյեկտների տեղանքի, 
շարժման, մոտիկության, մեկնման և 
ժամանման վերաբերյալ  տեղեկությունների 
հաշվարկման, քարտեզագրման, փոխանցման և 
հաշվետվության համար. ոչ բեռնելի ծրագրային 
ապահովման օգտագործման ժամանակա-
վոր տրամադրում համակարգիչների, 
շարժական հեռախոսների, լարով և անլար 
հաղորդակցական սարքավորումների, և օպտի-
կական և էլեկտրոնային հաղորդակցական 
ցանցերի միջոցով  լոգիստիկ և նավա-
գնացական տեղեկությունների հաշվարկ-
ման, քարտեզագրման, փոխանցման 
և հաշվե տվության համար. ոչ բեռնելի 
ծրագրային ապահովման ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում հաճախորդ-
ների փոխհարաբերությունների կառա-
վարման համար. ոչ բեռնելի ծրագրային 
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում շարժական սարքերի միջոցով 
ձեռնարկությունների համակարգիչների 
հիմնապաշարում պահվող տվյալների 
ուղարկման, նորացման և ստացման 
համար. ոչ բեռնելի ծրագրային ապահովման 
օգտագործման ժամանակավոր տրամադրում 
հաշվետվությունների և ձևաթղթերի ստեղծման 
և պահման համար. ոչ բեռնելի ծրագրային 
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում թվային ֆայլերի, ներառյալ՝ 
ձայնային, տեսողական, տեքստային, գծիկավոր 
կոդերի, ստորագրությունների, երկուական, 
անշարժ պատկերների, գրաֆիկական և 
մուլտիմեդիայի ֆայլերի նույնականացման և 
վերծանման համար. ոչ բեռնելի ծրագրային 
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում թվային ֆայլերի, ներառյալ՝ 
ձայնային, տեսողական, տեքստային, գծիկավոր 
կոդերի, ստորագրությունների, երկուական, 
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վիդեոկադրերի, գրաֆիկական և մուլտիմեդիայի 
ֆայլերի կոդավորման և ապակոդավորման 
համար. ոչ բեռնելի ծրագրային ապահովման 
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում 
տեղում տեխնիկական սպասարկման և տնային 
սպասարկման գործարարությունների ոլորտում 
ծախսերի գնահատման, արտադրանքի 
տեղորոշման, արտադրանքի նկարագրման, 
վաճառքի կառավարման, գույքագրման 
կառավարման, արտադրանքի գնահատման, 
արտադրանքի գնորոշման և արտադրանքի 
արժեքների համեմատման համար.

դաս 45. տեղում տեխնիկական սպա-
սարկման տեխնիկների և տնային սպասարկման 
անձնակազմի իրական ժամանակում 
տեղորոշման և տուն ու հաստատություններ 
ժամանման ժամանակի մոնիտորինգ՝ 
համակարգիչների, GPS համակարգի և(կամ) 
շարժական հեռախոսության օգտագործման 
միջոցով. տեղում տեխնիկական սպասարկման 
տեխնիկների և տնային սպասարկման 
անձնակազմի հեռակա մոնիտորինգ և 
կարգավորում՝ սպասարկման զանգերին 
արձագանքելու համար։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20192262  (111) 30896
(220) 08.11.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 08.11.2029
(730) «Արիկո-Գոռ» ՓԲԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 
Աբովյան, Արզնու խճ. 4, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(526) «Notebook» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 16. գրենական պիտույքներ, մասնա-
վորապես՝ տետրեր, ալբոմներ, օրագրեր:

____________________

(210) 20192288 (111) 30897
(220) 11.11.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 11.11.2029
(730) «Էմ Բի Ջի գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Ձորափի 
50/1, AM 
(442) 02.12.2019
(540) 

(526) «HOSPITALITY» և «restaurants» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ, ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, մասնավորապես՝ 
սննդամթերքի պատրաստում, առաքում, 
մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ), սրճարանների ծառայություններ, 
ռեստորանների ծառայություններ, հյուրա-
նոցների ծառայություններ:

____________________

(210) 20192352  (111) 30898
(220) 18.11.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 18.11.2029
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(730) «Միլանիա Հոում» ՍՊԸ, RU 
(442) 01.02.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
ոսկեգույն, շագանակագույն և բեժ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20192398 (111) 30899
(220) 22.11.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 22.11.2029

(730) «Ֆոտոմաստեր» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 2, 
բն. 27, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(526) «CAFE AND RESTAURANT» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ, 
ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20192404  (111) 30900
(220) 22.11.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 22.11.2029
(730) «Վօլօ» ՍՊԸ, Երևան, Սոսեի փ., շ. 2/2, բն. 
36, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

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

դաս 35. մարդկային ռեսուրսների 
կառավարում:

____________________

(210) 20192418  (111) 30901
(220) 25.11.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 25.11.2029
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(730) «Լեքս ընդ ջասթիս» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի 
45, 4-րդ հարկ, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(526) «LEX & JUSTICE» և «LAW FIRM» 
արտահայտություններն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
ոսկեգույն և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ների մատուցում. միջնորդություն վեճերը 
լուծելու հարցում. խորհրդատվություն մտավոր 
սեփականության հարցերով. իրավաբանա-
կան հետազոտություններ. դատարանում 
իրավունքների ներկայացում. վեճերի 
այլընտրանքային (արտադատարանային) 
լուծման ծառայություններ. իրավաբանական 
փաստաթղթերի նախապատրաստում. երրորդ 
անձանց համար պայմանագրերի համա-
ձայնեցման հետ կապված իրավաբանական 
ծառայություններ. իրավաբանական խորհրդա-
տվություն մրցույթների հայտերին արձա-
գանքելու վերաբերյալ. իրավաբանական 
հսկողության ծառայություններ. 
փաստաբանական ծառայություններ:

____________________

(210) 20192436  (111) 30902
(220) 27.11.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 27.11.2029
(730) «Կանաչ խնձոր» ՍՊԸ, Երևան, Ռոստոմի 
29, թիվ 187, AM 

(442) 16.12.2019
(540) 

(526) «Healthy Box» և «Առողջ սնունդ» արտահայ-
տություններն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, կանաչ և մանուշակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 30. սուրճ. թեյ. կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ. մակարոնեղեն և 
լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. ալյուր և 
հացահատիկային մթերքներ. հաց. հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպաղակ. 
շարբաթ և այլ սննդային սառույցներ. շաքար. 
մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման փոշիներ. 
աղ. համեմանք. ամոքանք. պահածոյացված 
խոտաբույսեր. քացախ. սոուսներ և այլ 
համեմունքներ. սառույց (սառեցված ջուր).

դաս 35. առևտուր.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 

սրճարանների ծառայություններ. բարերի 
ծառայություններ:

____________________
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(210) 20192482  (111) 30903
(220) 04.12.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 04.12.2029
(730) Արսեն Քոչարյան, Երևան, Արաբկիր 19, շ. 
4, բն. 33, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(526) «ARMPRODUCT» բառային գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
ոսկեգույն, դարչնագույն և մուգ կանաչ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. մուրաբաներ. խավիար. 
պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն. կարտո-
ֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. թթու դրած մանր 
վարունգ. պահածոյացված բանջարեղեն. 
չամիչ. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
սերուցք (կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարած 
մրգեր. խուրմա. անկենդան խեցգետիններ. 
կաթ. ջերմային մշակման ենթարկված 
մրգեր. պտղամիս. քնջութի սննդային յուղ. 
խոզապուխտ. յոգուրտ. կաթնամթերք. տոմատի 
խյուս. տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու 
համար. բանջարեղենի պահածոներ. 
պահածոյացված սխտոր. կոմպոտներ 
(աղանդեր եփած մրգերից). մածուն (թթվեցրած 
կաթ). արաժան (կաթնաթթվային խմորումով 
մերված կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի 
խավիար. բադրիջանի խավիար.

դաս 30. մակարոնեղեն. համեմանք. 
կոնֆետներ. սուրճ. դարչին (ամոքանք). թեյ. 
շոկոլադ. պաղպաղակ. քաղցրաբլիթներ. 
սննդային ձավարներ. հաց. մեղր. անանուխ 
(դաղձ) քաղցրավենիքի համար. լապշա 
(արիշտա). սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. 

կուսկուս (ձավար). ակնամոմ. պահածոյացված 
բանջարեղենային խոտեր (համեմունքներ). 
մարինադներ. թեյի փոխարեն օգտագործվող 
ծաղիկներ կամ տերևներ. մանրացված սխտոր 
(համեմունք). քնջութի սերմնահատիկներ 
(համեմունք). բլղուր. 

դաս 32. գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. 
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. 
մրգահյութեր. ջրեր (ըմպելիքներ). հանքային 
ջրեր (ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր. լիմոնադներ. 
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). տոմատի 
հյութ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գազավորված ջուր. սուրճի համով ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ.

դաս 33. անանուխի թրմօղի. թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. գինիներ. բալի 
օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. ալկոհոլային 
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. օղի:

____________________

(210) 20192573  (111) 30904
(220) 13.12.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 13.12.2029
(730) Ժորժ Խաչատրյան, Երևան, Հրաչյա 
Քոչար 18, բն. 61, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ:

____________________
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(210) 20192574  (111) 30905
(220) 13.12.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 13.12.2029
(730) Ժորժ Խաչատրյան, Երևան, Հրաչյա Քոչար 
18, բն. 61, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ:

____________________

(210) 20192575  (111) 30906
(220) 13.12.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 13.12.2029
(730) Ժորժ Խաչատրյան, Երևան, Հրաչյա 
Քոչար 18, բն. 61, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ: 

____________________

(210) 20192579  (111) 30907
(220) 13.12.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 13.12.2029
(730) Փրոֆայ-Թեք ԳմբՀ, DE 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 1. հավելանյութեր, մասնավորապես՝ 

վառելիքի քիմիական հավելանյութեր 
այրումը բարելավելու և շարժիչների 
արդյունավետությունը բարձրացնելու համար. 

դաս 3. պատրաստուկներ շարժիչային 
տրանսպորտային միջոցների խնամքի և 
մաքրման համար.

դաս 4. քսանյութեր. վառելիք:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20192580 (111) 30908
(220) 13.12.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 13.12.2029
(730) Փրոֆայ-Թեք ԳմբՀ, DE 
(442) 17.02.2020
(540) 

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

դաս 1. հավելանյութեր, մասնավորապես՝ 
վառելիքի քիմիական հավելանյութեր 
այրումը բարելավելու և շարժիչների 
արդյունավետությունը բարձրացնելու համար.

դաս 3. պատրաստուկներ շարժիչային 
տրանսպորտային միջոցների խնամքի և 
մաքրման համար.

դաս 4. քսանյութեր. վառելիք:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________
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(210) 20192596  (111) 30909
(220) 17.12.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 17.12.2029
(730) Վաչէ Քէյվանեան, Երևան, Շիրվանզադե 
9, բն. 6, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. լիկյորներ. արակ (բրնձի կամ 

եղեգի օղի). մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. դառը թրմօղիներ. բրենդի. 
սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ 
(լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ). թորման 
միջոցով  ստացված ըմպելիքներ. սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
լուծամզուքներ. ջին. բրնձի սպիրտ. ռոմ. սակե. 
օղի. վիսկի. գինիներ:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20192606 (111) 30910
(220) 18.12.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 18.12.2029
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 14.01.2020
(310) 34285   (320) 16.09.2019   (330) AD
(540) 

(511) 
դաս 9. էլեկտրոնային սիգարետների 

մարտկոցներ. մարտկոցներ ծխախոտի 
տաքացման համար օգտագործվող 
էլեկտրոնային սարքերի համար, լիցքա-
վորող սարքեր ծխախոտի տաքացման 
համար օգտագործվող էլեկտրոնային 
սարքերի համար. ՀՀԴ (USB) լիցքավորող 
սարքեր ծխախոտի տաքացման համար 
օգտագործվող էլեկտրոնային սարքերի 

համար. ավտոմեքենայի լիցքավորող սարքեր 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ավտոմեքենայի լիցքավորող սարքեր ծխախոտի 
տաքացման համար օգտագործվող սարքերի 
համար. կուտակիչների լիցքավորող սարքեր 
էլեկտրոնային սիգարետների համար.

դաս 34. լարով գոլորշիարարաներ 
էլեկտրոնային սիգարետների և ծխելու 
էլեկտրոնային սարքերի համար. չմշակված 
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային 
արտադրանք,  սիգարներ, սիգարետներ, 
սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական սիգա-
րետները փաթաթելու համար, ծխախոտ 
ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, 
հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. սնուս. 
ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). ծխելու 
պիտույքներ, սիգարետի թուղթ և ծխափողեր, 
սիգարետի զտիչներ, մետաղական տուփեր 
ծխախոտի համար, սիգարետի արկղեր 
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ ծխողների համար. լուցկի. 
ծխախոտային փայտիկներ, տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք, սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու էլեկտրոնային սարքեր. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. ավանդական սիգարետներին 
փոխարինող էլեկտրոնային սիգարետներ. 
էլեկտրոնային սարքեր նիկոտին պարունակող 
աերոզոլի ներշնչման համար. ծխողների համար 
բերանի ցողացիրներ. ծխելու պիտույքներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և 
կցամասեր, ներառված  34 - րդ դասում. սարքեր 
տաքացված սիգարետների, սիգարների, 
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային 
փայտիկների մարման համար. էլեկտրոնային 
վերալիցքավորվող սիգարետի պատյաններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________
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(210) 20192608 (111) 30911
(220) 18.12.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 18.12.2029
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 14.01.2020
(310) 34284
(320) 16.09.2019
(330) AD
(540) 

(511) 
դաս 9. էլեկտրոնային սիգարետների 

մարտկոցներ. մարտկոցներ ծխախոտի 
տաքացման համար օգտագործվող 
էլեկտրոնային սարքերի համար, 
լիցքավորող սարքեր ծխախոտի տաքացման 
համար օգտագործվող էլեկտրոնային 
սարքերի համար. ՀՀԴ (USB) լիցքավորող 
սարքեր ծխախոտի տաքացման համար 
օգտագործվող էլեկտրոնային սարքերի 
համար. ավտոմեքենայի լիցքավորող սարքեր 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. ավտո-
մեքենայի լիցքավորող սարքեր ծխախոտի 
տաքացման համար օգտագործվող սարքերի 
համար. կուտակիչների լիցքավորող սարքեր 
էլեկտրոնային սիգարետների համար.

դաս 34. լարով գոլորշիարարաներ 
էլեկտրոնային սիգարետների և ծխելու 
էլեկտրոնային սարքերի համար. չմշակված 
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային 
արտադրանք,  սիգարներ, սիգարետներ, 
սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական սիգա-
րետները փաթաթելու համար, ծխախոտ 
ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, 
հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. սնուս. 
ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). ծխելու 
պիտույքներ, սիգարետի թուղթ և ծխափողեր, 
սիգարետի զտիչներ, մետաղական տուփեր 
ծխախոտի համար, սիգարետի արկղեր 
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ ծխողների համար. լուցկի. 
ծխախոտային փայտիկներ, տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք, սիգարետները 

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

____________________

(210) 20192609 (111) 30912
(220) 18.12.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 18.12.2029
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 14.01.2020
(310) 34551   (320) 20.11.2019   (330) AD
(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարաներ 

էլեկտրոնային սիգարետների և ծխելու 
էլեկտրոնային սարքերի համար. չմշակված 
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային 
արտադրանք,  սիգարներ, սիգարետներ, 
սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական սիգա-
րետները փաթաթելու համար, ծխախոտ 
ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, 
հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. սնուս. 
ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). ծխելու 
պիտույքներ, սիգարետի թուղթ և ծխափողեր, 
սիգարետի զտիչներ, մետաղական տուփեր 
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ծխախոտի համար, սիգարետի արկղեր 
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ ծխողների համար. լուցկի. 
ծխախոտային փայտիկներ, տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք, սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու էլեկտրոնային սարքեր. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. ավանդական սիգարետներին 
փոխարինող էլեկտրոնային սիգարետներ. 
էլեկտրոնային սարքեր նիկոտին պարունակող 
աերոզոլի ներշնչման համար. ծխողների համար 
բերանի ցողացիրներ. ծխելու պիտույքներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և 
կցամասեր, ներառված դաս 34-ում. սարքեր 
տաքացված սիգարետների, սիգարների, 
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային 
փայտիկների մարման համար. էլեկտրոնային 
վերալիցքավորվող սիգարետի պատյաններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20192639  (111) 30913
(220) 20.12.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 20.12.2029
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 
9, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(526) «MULTI TABAK» բառային արտահայտու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

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

գլանակներ:
____________________

(210) 20192641  (111) 30914
(220) 20.12.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 20.12.2029
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 
9, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 

(526) «MULTI TABAK» բառային արտահայտու-
թյո ւնը  և  «GROUP» բառն ինքնուրո ւ յն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ. ծխագլա-
նակներ:

____________________

(210) 20192643  (111) 30915
(220) 20.12.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 20.12.2029
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 
9, AM 
(442) 14.01.2020
(540) 
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(526) «MULTI TABAK» բառային արտահայտու-
թյունը և «GROUP» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ. ծխա-
գլանակներ:

____________________

(210) 20192669 (111) 30916
(220) 25.12.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 25.12.2029
(730) Ջոնս Լանգ ԼաՍալլ ԱյՓի, Ինք., US 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 36. խորհրդատվության տրամա-

դրում անշարժ գույքի մեջ կատարվող 
ներդրումների, անշարժ գույքի հետ կապված 
ակտիվների, անշարժ գույքի հետ կապված 
պարտավորությունների և անշարժ գույքով, 
անշարժ գույքի հետ կապված ակտիվներով 
կամ պարտավորություններով ապահովված 
արժեթղթերի վերաբերյալ. ներդրումների 
կառավարում անշարժ գույքի մեջ կատարվող 
ներդրումների, անշարժ գույքի հետ 
կապված ակտիվների, անշարժ գույքի հետ 
կապված պարտավորությունների, ինչպես 
նաև անշարժ գույքով, անշարժ գույքի մեջ 
կատարվող կապիտալ ներդրումներով, 
անշարժ գույքի հետ կապված ակտիվներով 
կամ  պարտավորություններով ապահովված 
արժեթղթերի ոլորտում. փոխադարձ 
հիմնադրամների, անշարժ գույքի ներդրման 
խնամառության կառավարում, ինչպես նաև 
անշարժ գույքից, անշարժ գույքի հետ կապված 
ակտիվներից, անշարժ գույքի հետ կապված 
պարտավորություններից կամ անշարժ գույքով, 
անշարժ գույքի մեջ կատարվող կապիտալ 
ներդրումներով, անշարժ գույքի հետ կապված 
ակտիվներով կամ պարտավորություններով 
ապահովված արժեթղթերից բաղկացած  այլ 
հիմնադրամների կառավարում։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20192677  (111) 30917
(220) 26.12.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 26.12.2029
(730) «Պրիմադենտ» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 
5/1, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(526) «Dental Art Studio» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ, 
կանա չա շագանակագույն և շագանակագույն 
գու նային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. ատամնաբուժական օգնություն 
(ստոմատոլոգիա):

____________________

(210) 20192690 (111) 30918
(220) 27.12.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 27.12.2029
(730) «Գոլդն գրեյպ արմաս» ՍՊԸ, Երևան, 
Արամ Խաչատրյան 18, բն. 61, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, մանուշագակույն, դեղին, վարդագույն, 
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նարնջագույն, կապույտ, շագանակագույն և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. չորացրած մրգեր.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային խմիչքներ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 

(բացառությամբ գարեջրի) մասնավորապես՝ 
անանուխի թրմօղի. սպիրտային մրգային 
լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. անիսի 
լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. արակ 
(բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. 
կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ և 
սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի. տանձի սիդր. 
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ). 
սպիրտային լուծամզուքներ. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). 
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք):
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20192691  (111) 30919
(220) 27.12.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 27.12.2029
(730) «Գոլդն գրեյպ արմաս» ՍՊԸ, Երևան, 
Արամ Խաչատրյան 18, բն. 61, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է վար-
դա գույն, կապույտ, կանաչ, կարմիր, մանուշա-
գակույն, դեղին և նարնջագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. չորացրած մրգեր.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային խմիչքներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի) մասնավորապես՝ 
անանուխի թրմօղի. սպիրտային մրգային 
լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. 
անիսի օղի. ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի 
կամ եղեգի օղի). թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. 
դիժեստիվներ (լիկյորներ և սպիրտային 
ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային 
ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). բալի 
օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. գինի. 
տանձի սիդր. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. նիրա (շաքարեղեգի 
հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). բայցզյու 
(չինական ալկոհոլային ըմպելիք):
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20192694 (111) 30920
(220) 27.12.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 27.12.2029
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

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

____________________
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(210) 20192695  (111) 30921
(220) 27.12.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 27.12.2029
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

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

____________________

(210) 20192697  (111) 30922
(220) 27.12.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 27.12.2029
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

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

____________________

(210) 20192699 (111) 30923
(220) 27.12.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 27.12.2029
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(526) Բացի «DZOR» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանություն 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց շագանակագույն, մուգ և բաց կանաչ և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. օղի: 
____________________

(210) 20192701  (111) 30924
(220) 27.12.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 27.12.2029
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 
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(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

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

____________________

(210) 20192707  (111) 30925
(220) 27.12.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 27.12.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիլիթ Զաքարյան, 
ք. Գյումրի, Գ. Նժդեհի 19, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(526) «RESTAURANT» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ).  ռեստորանների ծառայություններ. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների 
ծառայություններ. մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20200001  (111) 30926
(220) 02.01.2020 (151) 11.06.2020
   (181) 02.01.2030
(730) Մհեր Մարգարյան, Երևան, Բաշինջաղյան 
161, բն. 20, AM 
(442) 17.02.2020

(540) 

(526) «travel» բառն ինքնուրույն պահպանու  թյան 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, բաց կապույտ, կանաչ, բաց կանաչ, 
երկնագույն և վարդագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիստական գործակա-
լությունների ծառայություններ:

____________________

(210) 20200005 (111) 30927
(220) 08.01.2020 (151) 11.06.2020
   (181) 08.01.2030
(730) Դոու ԱգրոՍայենսիս, ԼԼՔ, Դելավեր 
նահանգի սահմանափակ պատաս խա-
նատվությամբ ընկերություն, US 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. միջատասպան միջոցներ գյուղա-

տնտեսության մեջ օգտագործման համար։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________
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(210) 20200023 (111) 30928
(220) 13.01.2020 (151) 11.06.2020
   (181) 13.01.2030
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20200024 (111) 30929
(220) 13.01.2020 (151) 11.06.2020
   (181) 13.01.2030
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20200028 (111) 30930
(220) 13.01.2020 (151) 11.06.2020
   (181) 13.01.2030
(730) ԷլԷյՋի Հոլդինգ, Ինք., US 
(442) 01.02.2020
(540) 

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

մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
պահածոյացված, սառեցված, չորացված 
և ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր 

և բանջարեղեն. դոնդողներ. մուրաբաներ. 
կոմպոտներ. ձվեր. կաթ. պանիր, կարագ, 
յոգուրտ և այլ կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր. մսային հիմքով թեթև նախուտեստներ. 
ընկույզի հիմքով թեթև նախուտեստներ. 
կարտոֆիլի չիպսեր. կարտոֆիլի հիմքով 
նախուտեստներ. սոյայի չիպսեր. սոյայի հիմքով 
թեթև նախուտեստներ. բանջարեղենային 
չիպսեր. բանջարեղենային հիմքով թեթև 
նախուտեստներ. կաթնային ըմպելիքներ. 
յոգուրտային ըմպելիքներ. նշի կաթնային 
ըմպելիքներ. կակաոյի համով կաթնային 
ըմպելիքներ. մրգային հյութեր պարունակող 
կաթնային ըմպելիքներ. կաթնային կոկտեյլներ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20200047 (111) 30931
(220) 16.01.2020 (151) 11.06.2020
   (181) 16.01.2030
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 17.02.2020
(540) 

(526) Բացի «Winston» և «XStyle» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ. մախորկա. ծխելու ծխախոտ. ծխա-
մորճի ծխախոտ. ինքնափաթթուկի ծխախոտ. 
ծամելու ծխախոտ. ծծելու ծխախոտ «սնյուս». 
սիգարետներ. ծխագլանակներ. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. սիգարներ. սիգարիլներ. 
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քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, ընդգրկված 
34-րդ դասում. ծխախոտաթուղթ. սիգարետների 
պարկուճներ և լուցկի: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200064 (111) 30932
(220) 20.01.2020 (151) 11.06.2020
   (181) 20.01.2030
(730) Արմեն Բարեկյան, Երևան, Դավիթ 
Անհաղթի 6, բն. 165, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 11. ջեռուցման, հովացման, սառեցման, 

չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման 
և սանիտարատեխնիկական սարքեր և 
տեղակայանքներ.

դաս 35. ջեռուցման, հովացման, սառեց-
ման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման 
և սանիտարատեխնիկական սարքերի և 
տեղակայանքների մեծածախ և մանրածախ 
առևտուր: 

____________________

(210) 20200075 (111) 30933
(220) 20.01.2020 (151) 11.06.2020
   (181) 20.01.2030
(730) «Օրիգինալ թիքեթ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, 
Հանրապետության 22 10/1, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(526) «TICKET» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կարմիր և ծիրանագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. ավիափոխադրումներ. ճանա-
պարհորդությունների տոմսերի ամրագրում:

____________________

(210) 20200076 (111) 30934
(220) 20.01.2020 (151) 11.06.2020
   (181) 20.01.2030
(730) Լեզաֆղը Է Կոմպանի, FR 
(442) 17.02.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, մուգ կարմիր,  սպիտակ, կապույտ, 
մարմնագույն, սև, մոխրագույն և ցորենագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. խմորիչ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20200083 (111) 30935
(220) 22.01.2020 (151) 11.06.2020
   (181) 22.01.2030
(730) «Արմգար պրոդ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Արարատ, Սահմանապահների 5, AM 
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(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 

ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). դոնդող. սննդային 
ճարպեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային 
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն 
երշիկ. արգանակներ. 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 խեցգետնանմաններ. 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 (կաթնա յին 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնա-
մթերք. 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), 
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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 բանջա-
րեղենների 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 
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. 
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք). 
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ), 
կարրի (ամոքանք). հացահատիկային 
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ 
(սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. 
նշակարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք). 
համեմունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի 
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած 
սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. 
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ 
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի. 
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). 
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շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի 
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի). 
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր 
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. 
կոճապղպեղ (ամոքանք). կապակցող 
նյութեր պաղպաղակի համար. բնական կամ 
արհեստական սառույց. սառույց սառեցման 
համար. գլյուկոզա խոհարարական 
նպատակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի 
համար. մակարուն (նշով թխվածք). 
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե 
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ) 
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի. 
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). 
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. 
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. 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. հացահատիկային 
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակու-
թյամբ. գինեքարաթթու խոհարարական 
նպա տակների 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 
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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) 
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 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սննդամթերքի 
պատ րաստում, առաքում, մատուցում և 

սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). ծերա-
նոցների ծառայություններ. սրճարանների 
ծառայություններ. նախաճաշարանների ծառա-
յություններ. քեմպինգների ծառայություն-
ներ. ճաշարանների ծառայություններ 
հիմնարկ ներում կամ ուսումնական հաստա-
տություններում. ժամանակավոր բնակա -
տեղերի վարձակալում. պանսիոնների 
ծառայու  թյուններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառայու-
թյուններ. ռեստորանների ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում պանսիոններում. 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում. 
ինքնա սպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
պանսիոններ կենդանիների համար. բարերի 
ծառայություններ. հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (կացարանի 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:

____________________

(210) 20200088 (111) 30936
(220) 22.01.2020 (151) 11.06.2020
   (181) 22.01.2030
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 
9, AM 
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(442) 17.02.2020
(540) 

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

գլանակներ:
____________________

(210) 20200090 (111) 30937
(220) 22.01.2020 (151) 11.06.2020
   (181) 22.01.2030
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 
9, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

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

գլանակներ: 
____________________

(210) 20200103  (111) 30938
(220) 23.01.2020 (151) 11.06.2020
   (181) 23.01.2030
(730) Ֆելիքս Փայտյան, ք. Աբովյան, 3-րդ 
միկրոշրջան, շ. 13, բն. 15, AMԴիանա 
Նիկողոսյան, Երևան, Նազարբեկյան թաղ., շ. 
2, բն. 31, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 18. թիկնապայուսակներ:

____________________

(210) 20200113  (111) 30939
(220) 24.01.2020 (151) 11.06.2020
   (181) 24.01.2030

(730) Արմեն Բաղդասարյան, Վայոց ձորի մարզ, 
ք. Եղեգնաձոր, Լևոնյան փ., տուն 25, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. օծանելիք. օճառներ. եթերային 

յուղեր. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). եթերային 
էսենցիաներ (բնահյութեր). եթերային յուղեր. 
ծաղիկների էքստրակտներ (պարֆյումերիա). 
կոսմետիկական յուղեր. պարֆյումերիային 
արտադրանք. բուրավետիչներ (եթերային 
յուղեր).

դաս 29. չորացրած բանջարեղեն. 
պանիրներ. շաքարած մրգեր. մրգակեղև. 
մրգային չիպսեր. կոմպոտներ (աղանդեր եփած 
մրգերից). ջերմային մշակման ենթարկված 
մրգեր. չրեր.

դաս 30. համեմանք. հրուշակեղեն Նոր 
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար. 
թխվածքաբլիթ. կոնֆետներ. վաֆլիներ. 
թեյ. սուրճ. շոկոլադ. նշակարկանդակներ. 
հրուշակեղեն. քաղցրավենիք. մեղր. հալվա. 
շոկոլադային մուսեր. ամոքանք. համեմունքներ. 
սոուսներ (համեմունքներ). սոուսներ 
(համեմունքներ).

դաս 33. թրմօղիներ. գինիներ. լիկյորներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
բրենդի. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. օղի. լիկյորներ.

դաս 35. մանրածախ վաճառք. հուշա-
նվերների վաճառք.

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ 
(հյուրանոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սրճարանների, նախա-
ճաշարանների, ռեստորանների, խորտկա-
րանների, բարերի  ծառայություններ. 
ժամա նակավոր բնակատեղերի վարձակալում. 
քեմպինգների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
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տների ծառայություններ. վրանների 
վարձույթ. ժամանակավոր բնակեցման 
համար ընդունարանների ծառայություններ 
(ժամանման և մեկնման կառավարում)։
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20200118  (111) 30940
(220) 24.01.2020 (151) 11.06.2020
   (181) 24.01.2030
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 17.02.2020
(310) 2019736095   (320) 24.07.2019   (330) RU
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

ծխախոտ, մախորկա. ծխելու ծխախոտ, 
ծխամորճի ծխախոտ, ինքնափաթթուկի 
ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, ծծելու ծխախոտ 
«սնյուս». սիգարետներ, ծխագլանակներ, 
էլեկտրոնային սիգարետներ, սիգարներ, 
սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, 
ներառյալ՝ կլանող թուղթ ծխամորճերի համար. 
ծխախոտաթուղթ, սիգարետների պարկուճներ 
և լուցկի: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200119  (111) 30941
(220) 24.01.2020 (151) 11.06.2020
   (181) 24.01.2030
(730) «Տեյդա» ՍՊԸ, Երևան, Բաբայան 36, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 30. թեյ:

____________________

(210) 20200122  (111) 30942
(220) 24.01.2020 (151) 11.06.2020
   (181) 24.01.2030
(730) «Էսէմ գրուպ» ՍՊԸ, Տավուշի մարզ, Բերդ, 
Սասունցի Դավիթ 16, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(526) «SINCE 2020» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր.
դաս 21. տուփեր թեյի համար.
դաս 29. պահածոյացված մրգեր, մուրա-

բաներ, սառեցրած մրգեր, չամիչ, շաքարած 
մրգեր, ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր, 
մրգային դոնդող, մրգակեղև, մրգային չիպսեր, 
սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր, մրգային 
պահածոներ, կոմպոտներ (աղանդեր եփած 
մրգերից), շաքարապատված ընկույզներ, 
պահածոյացված հատապտուղներ.

դաս 30. թխվածքաբլիթ, կակաո, 
սուրճ, սուրճի հումք, հրուշակեղեն 
քաղցր խմորով առավելապես խորիզով, 
հացահատիկային արտադրանք, թեյ, շոկոլադ, 
համեմունքներ, քաղցրավենիք, նրբաբլիթներ, 
քաղցրաբլիթներ, շաքար, կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ, սուրճով և կաթով ըմպելիքներ, 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ, մեղր, չոր 
թխվածքաբլիթ, սոուսներ (համեմունքներ), 
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ, կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ, շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ, 
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սառույցով թեյ, թեյի հիմքով ըմպելիքներ, 
թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ կամ 
տերևներ.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ), ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ, բաղադրություններ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար, մրգահյութեր, ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, սուրճի համով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, թեյի համով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ:   

____________________

(210) 20200124  (111) 30943
(220) 29.01.2020 (151) 11.06.2020
   (181) 29.01.2030
(730) Հակոբ Սումբատյան, Երևան, Դավիթաշեն, 
4-րդ թաղ., շ. 25, բն. 21, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

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

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

____________________

(210) 20200129  (111) 30944
(220) 29.01.2020 (151) 11.06.2020
   (181) 29.01.2030
(730) Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան, Երևան, 
Թավրիզյան 46, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային 

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

____________________

(210) 20200140  (111) 30945
(220) 31.01.2020 (151) 11.06.2020
   (181) 31.01.2030
(730) «Քիդու» ՍՊԸ, Երևան, Նորք Մարաշ, 
Արմենակյան 227, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(526) «Զվարճանքի և գիտելիքի պարտեզ» 
գրառումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է վարդա-
գույն, կապույտ, երկնագույն, մանուշակագույն, 
դեղին և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթադաստիարակչական 
ծառա յություններ. մրցույթների կազմակեր-
պում (ուսումնական կամ զվարճալի). 
մանկապարտեզներ (կրթություն). գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն). 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
կրկնուսույցի ծառայություններ:

____________________

(210) 20200141  (111) 30946
(220) 31.01.2020 (151) 11.06.2020
   (181) 31.01.2030
(730) «Քիդու» ՍՊԸ, Երևան, Նորք Մարաշ, 
Արմենակյան 227, AM 
(442) 17.02.2020
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(540) 

(526) «Fun & Smart Garden» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
վարդագույն, մանուշակագույն, մուգ կապույտ, 
երկնագույն, կանաչ, դեղին, մուգ դեղին և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթադաստիարակչական 
ծառայություններ. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի). 
մանկապարտեզներ (կրթություն). գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն). 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
կրկնուսույցի ծառայություններ: 

____________________

(210) 20200162  (111) 30947
(220) 01.02.2020 (151) 11.06.2020
   (181) 01.02.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Օլգա Նիկոլաևնա 
Չերնիշևա, RU 
(442) 17.02.2020
(540) 

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

դաս 25. ներքնազգեստ. բլուզներ. բրիջիներ. 
տաբատներ. կաճյակներ (թաղիքե ոտնաման). 
բաճկոնակներ. սպորտային տրիկոտաժեղեն. 
կոմբինեզոններ (հագուստ). կոստյումներ. 

սպորտային մայկաներ. կարճագուլպաներ. կոշ-
կեղեն. վերնազգեստ. պատրաստի հագուստ. 
հագուստ. վերարկուներ. ձեռնոցներ (հագուստ). 
վզպատներ. կրծքի գրպանի թաշկինակներ. 
զգեստներ. սվիտերներ. պուլովերներ. 
շապիկներ (բլուզներ). տրիկոտաժե հագուստ. 
գլխարկներ. գոգնոցներ (հագուստ). կարճաթև 
(T-աձև) մայկաներ. խալաթներ. բաղնիքի 
խալաթներ. շալեր. շարֆեր. շրջազգեստներ:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20200174  (111) 30948
(220) 03.02.2020 (151) 11.06.2020
   (181) 03.02.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աննա Աբրա-
համյան Ալիկի, Երևան, Բաշինջաղյան 171, բն. 
53, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

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

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
գրքերի հրատարակում. ակումբների ծառա-
յություններ (զվարճություն կամ կրթություն). 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկացում. 
առողջության ակումբների ծառայություններ 
(առողջարար և ֆիթնես-մարզումներ). 
տեղեկատվություն հանգստի հարցերով. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
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կերպում և անցկացում. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում. թարգմանիչների 
ծառայություններ. տեքստերի խմբագրում. 
մարզիչների, դասուսույցների ծառայություններ 
(ուսուցում). հրապարակումներ էլեկտրոնային 
սեղանադիր հրատարակչական համակարգերի 
օգնությամբ. բանավոր թարգմանողների 
ծառայություններ. անհատական մարզիչների 
ծառայություններ. ֆիթնես-դասերի անցկացում. 
կրկնուսույցի ծառայություններ. զբոսավարի 
(գիդի) ծառայություններ:

____________________

(210) 20200179  (111) 30949
(220) 03.02.2020 (151) 11.06.2020
   (181) 03.02.2030
(730) «Արտաշատ-վինկոն»  ՓԲԸ, Արարատի 
մարզ, գ, Մխչյան, Արտաշատյան խճ. 1/1, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

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

____________________

(210) 20200183 (111) 30950
(220) 03.02.2020 (151) 11.06.2020
   (181) 03.02.2030
(730) «Արմգար պրոդ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Արարատ, Սահմանապահների 5, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 

ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). դոնդող. սննդային 
ճարպեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային 
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն 
երշիկ. արգանակներ. 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 խեցգետնանմաններ. 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. կաթնա-
մթերք. 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 
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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). պահածոյացված 
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 բանջա-
րեղենների 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 
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. գուակա մոլե 
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել. 
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակ-
ների 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).
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դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). 
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. 
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. համեմանք. հաց անխաշ խմորից. 
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային 
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. կոն-
ֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք). 
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ), 
կարրի (ամոքանք). հացահատիկային 
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ 
(սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշա-
կարկանդակներ. 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 
(քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի 
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի 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 
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ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցանների 
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. 
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո 
(համեմունք), սոյայի խյուս (համեմունք). 
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի 
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա 
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար). 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով 
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. 
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս). 
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու 
համար. կտավատի սերմ խոհարարական 
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային 
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակու-
թյամբ. գինեքարաթթու խոհարարական 
նպատակների համար. գլյուտենային 
հավելույթներ խոհարարական նպատակների 
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով). շոկոլադե 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) 
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 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. բնահյութեր ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր 
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազավորված 
ջուր պատրաստելու համար. լիթիումաջուր. 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան 
ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուններ. լիմոնադներ. 
գայլուկի լուծամզուքներ (էքստրակտներ) 
գարեջուր պատրաստելու համար. բան-
ջարեղենի 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 
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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. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
լուծամզուքներ. ալկոհոլային 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) զբաղ-
վող գործակալություններ. սննդամթերքի 
պատ րաստում, առաքում, մատուցում և 
սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). ծերա-
նոցների ծառայություններ. սրճարանների 

ծառայություններ. նախաճաշարանների 
ծառայու թյուններ. քեմպինգների ծառա-
յություններ. ճաշարանների ծառայություն ներ 
հիմնարկներում կամ ուսումնական հաստա-
տություններում. ժամանակավոր բնա-
կատեղերի վարձակալում. պանսիոնների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառա-
յություններ. ռեստորանների ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում պանսիոններում. 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ. խորտ կա րանների ծառայություն-
ներ. պան սիոններ կենդանիների համար. բարերի 
ծառայություններ. հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (կացարանի 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:

____________________

(210) 20200190  (111) 30951
(220) 05.02.2020 (151) 11.06.2020
   (181) 05.02.2030
(730) Գարեգին Սարդարյան, Երևան, Սարյան 
33, բն. 48, AM 
(442) 17.02.2020
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(540) 

(511) 
դաս 2. սննդային ներկանյութեր. ներկա-

նյութեր ըմպելիքների համար.
դաս 3. կոսմետիկական ներկանյութեր:

(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20200198 (111) 30952
(220) 05.02.2020 (151) 11.06.2020
   (181) 05.02.2030
(730) «Ֆլեքս տուր» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 
7, բն. 11, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(526) «TOUR» բառը և «TRAVEL AGENCY» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կանաչ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. զբոսաշրջային ծառայություններ 
մատուցող տուրիստական գործակալություն. 
կրուիզների կազմակերպում. ճանա-
պարհորդական շրջագայությունների համար 
փոխադրումների կազմակերպում. տոմսերի 
ամրագրում և իրացում.

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. ժամանակավոր բնա-
կատեղերի վարձակալում. տեղերի ամրագրում 
հյուրանոցներում:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200226 (111) 30953
(220) 06.02.2020 (151) 11.06.2020
   (181) 06.02.2030
(730) Տիգրան Արմենյան, Երևան, Մամիկոնյանց 
38/1, բն. 34, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 41. զբոսավարի (գիդի) ծառայու-

թյուններ. լեռնային զբոսաշրջության 
իրականացում զբոսավարի ուղեկցությամբ.

դաս 42. գիտական հետազոտություններ:
____________________

(210) 20200274 (111) 30954
(220) 14.02.2020 (151) 11.06.2020
   (181) 14.02.2030
(730) Արմենուհի Սաղդասսարյան, Երևան, 
Նորքի Այգիներ 251/7, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ. ազդագրեր. պլակատներ. 

ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե 
վահանակներ. գրասենյակային մակնշման 
մեքենաներ. նկարներ. կպչուն ժապավեններ 
(գրասենյակային պիտույքներ). բրոշյուրներ. 
քարտեր. ստվարաթուղթ. կատալոգներ. գրքեր. 
թղթե տոպրակներ. ծրարներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). բլանկներ (տպագրված).

դաս 25. բերետներ. բլուզներ. կեպիներ՝ 
որպես գլխարկներ. գոտիներ (հագուստ), 
շալեր. սվիտերներ պուլովերներ. շապիկներ 
(բլուզներ). հագուստ. մորթիներ (հագուստ). 
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կոմբինեզոններ (հագուստ). կոստյումներ. 
պատրաստի հագուստ. փողկապներ. 
վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). 
շարֆեր. մանտո. շրջազգեստներ. զգեստներ. 
վերարկուներ. համազգեստ. բրդյա բաճկոններ 
(հագուստ). բաճկոններ (հագուստ). գլխակապեր 
(հագուստ). կաշվե հագուստ. կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ.

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. հայտա-
րարությունների փակցնում. ապրանքների 
ցուցադրում. գովազդ. ռադիոգովազդ. 
հեռուստագովազդ. ցուցափեղկերի ձևա-
վորում. առևտրական ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և կնքում 
երրորդ անձանց համար. ապրանքներ և 
ծառայություններ գնողների և վաճառողների 
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում. 
արտաքին գովազդ. առևտրային լոբբիստական 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20200275 (111) 30955
(220) 14.02.2020 (151) 11.06.2020
   (181) 14.02.2030
(730) Արմենուհի Սաղդասսարյան, Երևան, 
Նորքի Այգիներ 251/7, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ. ազդագրեր. պլակատներ. 

ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե 
վահանակներ. գրասենյակային մակնշման 
մեքենաներ. նկարներ. կպչուն ժապավեններ 
(գրասենյակային պիտույքներ). բրոշյուրներ. 
քարտեր. ստվարաթուղթ. կատալոգներ. գրքեր. 
թղթե տոպրակներ. ծրարներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). բլանկներ (տպագրված).

դաս 25. բերետներ. բլուզներ. կեպիներ՝ 
որպես գլխարկներ. գոտիներ (հագուստ), 
շալեր. սվիտերներ պուլովերներ. շապիկներ 
(բլուզներ). հագուստ. մորթիներ (հագուստ). 
կոմբինեզոններ (հագուստ). կոստյումներ. 
պատրաստի հագուստ. փողկապներ. 
վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). 
շարֆեր. մանտո. շրջազգեստներ. զգեստներ. 
վերարկուներ. համազգեստ. բրդյա բաճկոններ 
(հագուստ). բաճկոններ (հագուստ). գլխակապեր 
(հագուստ). կաշվե հագուստ. կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ.

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. հայտա-
րարությունների փակցնում. ապրանքների 
ցուցադրում. գովազդ. ռադիոգովազդ. 
հեռուստա գովազդ. ցուցափեղկերի ձևա-
վորում. առևտրական ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և կնքում 
երրորդ անձանց համար. ապրանքներ և 
ծառայություններ գնողների և վաճառողների 
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում. 
արտաքին գովազդ. առևտրային լոբբիստական 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20191945  (111) 30956
(220) 26.09.2019 (151) 11.06.2020
   (181) 26.09.2029
(730) «ՖԻՄ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի պող., շ. 
37, բն. 4, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(511) 
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ 

(հյուրանոցներում. պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սննդամթերքի պատ-
րաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
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ձևավորում (քեյթրինգ). ծերանոցների 
ծառայություններ. սրճարանների ծառա յու-
թյուններ. նախաճաշարանների ծառայու-
թյուններ. քեմպինգների ծառայություն ներ. 
ճաշարանների ծառայություններ հիմ-
նարկ ներում կամ ուսումնական հաս-
տատություններում. ժամանակավոր 
բնա կատեղերի վարձակալում. պանսիոնների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառայու-
թյուններ. ռեստորանների ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում պանսիոններում. տեղերի 
ամրագրում հյուրանոցներում. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառա յու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
պանսիոններ կենդանիների համար. բարերի 
ծառայություններ. հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (կացարանի 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:
(740) Ներսես Իսաջանյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

15433 07.05.2030 «Ընկուզնյակ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, գ. Վերին Բազմաբերդ, AM

15712  14.05.2030 Նիկոլայ Բալայան, Երևան, Ջրվեժ, Մայակ թաղ. 31 շենք, բն. 31, AM

16310 18.06.2030 Կարեն Պետիկյան, Երևան, Զաքիյան 3, բն. 111, AM

16622 13.07.2030 Սերյոժա Ստեփանյան, Երևան, Սունդուկյան 7, բն. 101, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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  09-01                528 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2383
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 29510
73 (1) Իրավատեր  Սաիմաա Բեվրիջիս ՕՅ 
ԷլԹիԴի, Valtakatu 2, 53600 Lappeenranta, Fin-
land, FI
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Սայմաա 
ինթերնեյշնլ» ՍԴՊԸ, 0001, Երևան, 
Թումանյան փող., 24 շենք, բն. 42, AM 
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է             20.05.2020

____________________

Գրանցում No 2384
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12870, 26930
73 (1) Իրավատեր  Անհատ ձեռնարկատեր 
Կարեն Վիրաբյան, Երևան, Արշակունյաց 210/1, 
AM

73 (2) Իրավունքներն ստացող Կարեն 
Վիրաբյան, Երևան, Լենինգրադյան 23/13, բն. 
16, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        01.06.2020

____________________

Գրանցում No 2385
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16113
73 (1) Իրավատեր Սուպեր Ջեներալ Քամփընի, 
P.O. BOX 51027, Dubai, United Arab Emirates, AE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Սուպեր 
Ջեներալ Քամփնի ԼԼՔ, P.O. BOX 51027, Dubai, 
United Arab Emirates, AE
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          03.06.2020

____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2597   18.11.2019

2640   19.11.2019

3008   20.11.2019

3277   29.11.2019

3286   28.11.2019

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

20150              12.02.2020  

  8184              26.05.2020

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения
о прекращении правовой охраны товарного знака 

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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