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

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

(51) 2020.01  (11) 3407 (13) A
A21D 2/00

(21) AM20190072 (22) 17.06.2019
(72) Նարինե Հովհաննիսյան (AM), Արամ 
Նազարյան (AM) 
(73) Նարինե Հովհաննիսյան, 2210, Կոտայքի 
մարզ, գյուղ Առինջ, Մաշտոցի. 4-րդ փող. 6 (AM), 
Արամ Նազարյան, 0038, Երևան, Էստոնական 
3, բն. 16 (AM) 
(54) Հաց
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդարդյունա-
բերությանը, մասնավորապես` դիետիկ հացի 
բաղադրակազմին: 

Հացը պարունակում է եգիպտացորենի  
ալյուր, կերակրի աղ, թթխմոր, արջընկույզի 
աղացվածք, չորացրած նեխուրի աղացվածք, 
կտավատի սերմի աղացվածք,  չոր 
սոսնձանյութ և ջուր, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ (զանգվ. %). 
եգիպտացորենի ալյուր՝ 60,0-70,0, կերակրի 
աղ՝ 0,4-2,5, թթխմոր՝ 0,4-2,0, արջընկույզի 
աղացվածք՝ 0,5-3,5, չորացրած նեխուրի 
աղացվածք՝ 0,5-3,5, կտավատի սերմի 
աղացվածք՝ 0,5-2,0, չոր սոսնձանյութ՝ 4,5-5,5 
և ջուր՝ մնացածը: 

Ընդլայնվում է դիետիկ հացամթերքի 
տեսականին:

____________________

(51) 2020.01  (11) 3408 (13) A
A61B 17/00

(21) AM20200046 (22) 11.06.2020
(72) Արթուր Գրաբսկի (AM) 
(73) Արթուր Գրաբսկի, 0019, Երևան, Սոսեի 38 
(AM) 
(54) Երիկամների ստորին բևեռի բաժակներում 
գտնվող միզային քարերի քարափշրման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, 
մասնավորապես՝ երիկամների ստորին բևեռի 
բաժակներում գտնվող միզային քարերի 
հեռահար հարվածալիքային քարափշրման 
եղանակին։

Պացիենտին հորիզոնական պառկեցնում 
են քարափշրման սարքի լիթոտրիպսայի սեղանի 
վրա և երիկամում գտնվող քարը ենթարկում 
են հեռահար հարվածալիքային քարափշրման։ 
Քարափշրման սարքի լիթոտրիպսայի սեղանի 
վրա պացիենտին պառկեցնում են որովայնի 
վրա։ Քարափշրման սարքի լիթոտրիպսայի 
սեղանի երկար կողմը պտտելով սեղանը 
թեքում են ներքև 10-35 աստիճան անկյան 
տակ, այնուհետև քարափշրման սարքի 
լիթոտրիպսայի սեղանի կարճ կողմը պտտելով 
սեղանը թեքում են ներքև 10-35 աստիճան 
անկյան տակ, այնպես, որ պացիենտի գլուխը 
ուղղված լինի  դեպի ներքև։ 

Ապահովվում է երիկամների ստորին 
բևեռի բաժակներում գտնվող միզային քարերի 
հեռահար հարվածալիքային քարափշրման 
լիարժեք, անվտանգ  և արդյունավետ բուժում:  

____________________

(51) 2020.01  (11) 3409 (13) A
H02K 21/00

(21) AM20200042 (22) 20.05.2020
(72) Անդրանիկ Թարիկի Հովհաննիսյան (AM) 
(73) Անդրանիկ Թարիկի Հովհաննիսյան, 0017, 
Երևան, Սարի Թաղ, 6-րդ շարք 36 (AM) 
(54) Էլեկտրաէներգիայի մագնիսաէլեկտրական 
գեներատոր
(57) Գյուտը վերաբերում է հաստատուն 
մագնիսներ ունեցող էլեկտրաէներգիայի 
մագնիսաէլեկտրական գեներատորներին 
և կարող է օգտագործվել, մասնավորապես՝ 
հողմագեներատորներում և հիդրոգեներա-
տորներում:

Գեներատորն ունի ինքնավար սնման 
աղբյուր, իրան, էլեկտրաշարժիչ, դրա հետ 
կինեմատիկական կապի մեջ գտնվող, 
իրանի կենտրոնական առանցքով անցնող 
լիսեռ, իրանի մեջ բացակով տեղակայված, 
միմյանցից 30 աստիճանով շեղված, 
զուգահեռ մագնիսական հոսքը կարգավորող 
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երկու ֆեռոմագնիսական էկրաններ և 
երկու գեներատորային կոճերի բլոկներ՝ 
յուրաքանչյուրը բաղկացած ֆեռոմագնիսական 
միջուկով վեց գեներատորային կոճերից: 
Ֆեռոմագնիսական էկրաններից յուրա-
քանչյուրն ունի 60 աստիճան անկյունով 
երեք շառավղային սեկտորներ՝ միմյանցից 
60 աստիճան բացակով դասավորված, 
առանցքային մագնիսացվածությամբ վեց 
հաստատուն մագնիսների բլոկի միջև 
պտտվելու հնարավորությամբ: Իրանը և 

լիսեռը ֆեռոմագնիսական են: Գեներատորը 
լրացուցիչ ունի  գեներատորային կոճերի տակ 
տեղակայված ֆեռոմագնիսական թիթեղ-
ներ, գեներատորային կոճերի միջուկների 
վրա տեղակայված ֆեռոմագնիսական 
ծայրապանակներ և հաստատուն մագնիսների 
վրա տեղակայված ինդուկցիոն փաթույթներ:

Բարձրացվում են գեներատորի ելքային 
հզորությունը և օ.գ.գ.-ն, ընդլայնվում է 
գեներատորի տեսականին, 2 նկ.: 

____________________
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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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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 09-01 (11) 529 (13) S
(21) 20200003  (22) 25.02.2020
(72) Վաչե Վաղարշակյան (AM) 
(73) Վաչե Վաղարշակյան, ՀՀ, Արմավիրի 
մարզ, գ. Արագած, 1-ին փ., տ. 92 (AM) 
(54) Ապակե շիշ «Արարատ» լեռան մանրա-
կերտով
(55) 
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____________________

(51) 19-08 (11) 530 (13) S
(21) 20200007  (22) 06.05.2020
(31) 2019504993   (32) 08.11.2019   (33) RU
(72) Պոնոմարյով Մաքսիմ Սերգեևվիչ (RU) 
(73) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեն-
նոստյու «Էհրմանն» (RU) 
(74) Ալ. Նահապետյան
(54) Պիտակ (7 տարբերակ)
(55) 

____________________
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(51) 19-08 (11) 531  (13) S 
(21) 20200008  (22) 06.05.2020
(31) 2019504994   (32) 08.11.2019   (33) RU
(72) Պոնոմարյով Մաքսիմ Սերգեևիչ (RU) 
(73) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեն-
նոստյու «Էհրմանն» (RU) 
(74) Ալ. Նահապետյան
(54) Պիտակ (5 տարբերակ)
(55) 

____________________



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) 20190443 (111) 31418
(220) 11.03.2019 (151) 14.09.2020
   (181) 11.03.2029
(730) ՓիՔյու Լայսնզինգ Ս.Ա., BE 
(442) 01.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 30. սննդային ալյուր. հացահատիկային 

արտադրանք. հաց. «բագետ» տեսակի հացեր. 
արտադրանք հացաբույսերից՝ կազմված 
հիմնականում մշակված հացահատիկից, նաև 
ընդեղենից և չորացրած մրգերից.  խմորիչներ. 
հացաթխման փոշիներ. 

դաս 35. հացաբուլկեղենի մանրածախ 
խանութի ծառայություններ. 

դաս 43. սննդի և ըմպելիքների 
մատուցման ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ. սրճարանների ծառայու-
թյուններ. քեյթրինգ. փաթեթավորված սննդի 
տրամադրում՝ ռեստորանից տանելու համար: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20191626  (111) 31419
(220) 09.08.2019 (151) 14.09.2020
   (181) 09.08.2029
(730) Հայաստանի գիտության և տեխնո-
լոգիաների հիմնադրամ, Երևան, Հակոբ 
Հակոբյան 3, AM 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(442) 02.09.2019
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպա-

գրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 
լուսա նկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային 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.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

____________________

(210) 20191783  (111) 31420
(220) 03.09.2019 (151) 14.09.2020
   (181) 03.09.2029
(730) «Բրենդս ֆաքթրի» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 
Ամառանոցային թաղ., փ. 1/ 104 քարաշամբ, AM 
(442) 01.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. ատամնաբուժական հղկանյութեր, 

ակոնիտին. սոսինձ ատամի պրոթեզների 
համար. պատրաստուկներ օդը մաքրելու 
համար. սպիտակուցային սննդամթերք 
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բժշկական նպատակների համար. սպիտա-
կուցային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. բժշկական սպիրտ. 
ալդեհիդներ դեղագործական նպատակների 
համար. ազնիվ մետաղների համահալվածքներ 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
ատամնաբուժական ամալգամներ (սնդկա-
զոդք). օսլա դիետիկ կամ դեղագործական 
նպատակների համար. անզգայացնող 
միջոցներ. սամիթի յուղ բժշկական 
նպատակների համար. կպչուն սպեղանիներ. 
արջընկույզի կեղև (տոնուսը բարձրացնող 
միջոց) բժշկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ վնասատու կենդանիներին 
ոչնչացնելու համար. հակաասթմատիկ թեյերի 
փունջ. ցրտահարությունից պաշտպանող 
քսուքներ դեղագործական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ թութքը բուժելու 
համար. պատրաստուկներ տնային սնկերը 
ոչնչացնելու համար. միջոցներ գլխացավի դեմ. 
ցեցից պաշտպանող պատրաստուկներ. 
միջոցներ մակաբույծների դեմ. հականեխիչներ. 
հականեխիչ բամբակ. հակադիուրետիկ 
պատրաստուկներ. գորտնուկներ բուժող 
մատիտներ. ապանեխված բամբակ. սնուցիչ 
միջավայրեր մանրէների կուլտուրաների 
համար. մանրէաբանական պատրաստուկներ 
բժշկական և անասնաբուժական նպատակ  ների 
համար. մանրէական թույներ. մանրէա  կան 
պատրաստուկներ բժշկական և անասնա-
բուժական նպատակների համար. հակա-
կոշտուկային օղակներ ոտքերի համար. 
լոգանքների պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. աղեր հանքային ջրերով 
լոգանքի համար. թթվածնային վաննաներ. 
ծովի ջուր բուժիչ լոգանքների համար. բուժիչ 
պատրաստուկներ լոգանքի համար. բալա-
սանային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. վիրակապային 
կալանդներ (բանդաժներ). բալզամներ 
(բալասաններ) բժշկական նպատակների 
համար. լվացող միջոցներ անասունների համար 
(միջատասպաններ). բիոցիդներ. բիսմութի 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համա. միջատասպան միջոցներ. 
փայտածուխ դեղագործական նպատակների 
համար. դեղերով տոգորված կոնֆետներ. 
բուժիչ ցեխեր. ծեխեր լոգանքների համար. 

պատրաստուկներ այրվածքները մշակելու 
համար. կաշու (ակացիայի, արմավենու 
էքստրակտ) դեղագործական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկները 
բուժելու համար. կալոմել (ֆունգիցիդ). փոշի 
ճանճասպեղանուց. ռետին ատամնաբուժա կան 
նպատակների համար. օշարակներ դեղա-
գործական նպատակների համար. 
դեղապատիճներ. դեղագործական պատրաս-
տուկներ. վիրակապեր տաք կոմպրեսների 
համար. բամբակյա կտորներ բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. ծվատուք 
բժշկական նպատակների համար. կրային 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար. լվացող միջոցներ շների 
համար (միջատասպաններ). ռեպելենտներ 
շների համար. քիմիա-դեղագործական 
պատրաստուկներ. քլորալի ջրային լուծույթ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քլորաֆորմ. ծխախոտ չպարունակող 
սիգարետներ բժշկական նպատակների 
համար. ատամի ցեմենտներ. ծեմենտ 
կենդանիների սմբակների համար. կաղա-
պարամոմեր ատամնաբուժական նպատակ-
ների համար. մոմեր ծխահարման համար. 
կոկաին. հակամակաբուծային վզակապեր 
կենդանիների համար. աչքի թրջոցներ. 
վիրակապեր կոմպրեսների համար. 
վիտամինային պատրաստուկներ. քիմիական 
հաղորդիչներ էլեկտրակարդիոգրաֆիական 
էլեկտրոդների համար. կենդուրանգի կեղև 
բժշկական նպատակների համար. դեղեր 
փորկապության դեմ. լուծույթներ հպա-
ոսպնյակների համար. քիմիական հակա-
բեղմնավորիչ միջոցներ. ռադիոլոգիական 
ցայտունակ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
կոշտուկները հեռացնելու համար. բամբակ 
բժշկական նպատակների համար. դեղա-
գործական պատրաստուկներ արևայրուքը 
բուժելու համար. կաուստիկ մատիտներ. 
ցրտահարման ժամանակ օգտագործվող 
պատրաստուկներ. արյուն կանգնեցնող 
մատիտներ. կրոտոնի կեղև. կուրարե (ուժեղ 
թույն). պատվաստանյութեր. լվացող միջոցներ 
բժշկական նպատակների համար. եփուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. նյութեր 
ատամնալցման համար. նյութեր ատամների 
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ծեփապատճենների համար. լաքեր ատամների 
համար. մածիկներ (մաստիկա) ատամների 
համար. բժշկական վիրակապման նյութեր. 
ճենապակի ատամի պրոթեզների համար. 
պատրաստուկներ ատամների դուրս գալը 
հեշտացնելու համար. արյունը մաքրող 
միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 
նպատակների համար. հոտազերծիչներ, 
բացառությամբ մարդկանց կամ կենդանիների 
համար նախատեսվածների. պատրաստուկ ներ 
մկներին ոչնչացնելու համար. հաց 
շաքարախտով հիվանդների համար. 
մարսողությանը նպաստող դեղագործական 
միջոցներ. դիգիտալին. ծավազրկողներ. 
դեղամիջոցներ. լրացված ճամփորդական 
դեղատուփեր. մագնեզիադ դեղագործական 
նպատակների համար. պատրինջի ջուր 
դեղագործական նպատակների համար. 
հանքային ջրեր բժշկական նպատակների 
համար. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող 
աղեր. ստորերկրյա տաք ջրեր. ծառերի կեղևներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
էլիքսիրներ (դեղագործական պատրաս-
տուկներ). լուծիչներ կպչուն սպեղանիները 
հեռացնելու համար. հակասպորային 
պատրաստուկներ. վիրախծուծներ. տամպոն-
ներ վերքերը բուժելու համար. աղեր բժշկական 
նպատակների համար. բարդ եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար. պարզ 
եթերներ դեղագործական նպատակների 
համար. վիրաբուժական վիրակապման նյութեր. 
էվկալիպտի (նիվենու) թուրմ դեղագործական 
նպատակների համար. էվկալիպտ (նիվենի) 
դեղագործական նպատակների համար. 
լուծողականներ (մաքրող միջոցներ). ալյուր 
դեղագործական նպատակների համար, 
կաթնային չոր խառնուրդներ մանկական սննդի 
համար. ջերմն իջեցնող միջոցներ. սամիթ 
բժշկական նպատակների համար. 
դեղաթուրմեր. բուժիչ թեյեր. ձկան յուղ. 
ֆունգիցիդներ. նյարդերը ամրապնդող միջոց-
ներ. գվայակոլ դեղագործական նպա տակների 
համար. որդաթափ միջոցներ. թանզիֆ 
վիրակապերի համար. լուծողական միջոցներ. 
դոնդողանյութ (ժելատին) բժշկական 
նպատակների համար. բոգ (օձադեղ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
մանրէասպաններ. գլիցերաֆոսֆատներ. 

ռետին բժշկական նպատակների համար. 
կտավատի սերմ դեղագործական նպատակ-
ների համար. քսուքներ բժշկական 
նպատակների համար. քսուքներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
կթելու ժամանակ օգտագործվող քսուք. 
քիմիական պատրաս տուկներ հղիության 
ախտորոշման համար. բուժիչ յուղեր. 
հեմատոգեն. հեմոգլոբին. դեղաբույսեր. 
հորմոններ բժշկական նպատակների համար. 
մանանեխի  յուղ դեղագործական նպատակ -
ների համար. հիդրաստին. հիդրաս տինին. 
խոնավածուծ բամբակ. սերմնահեղուկ 
արհեստական բեղմնավորման համար. 
ռեպելենտներ միջատների դեմ. յոդի թուրմ. 
պեպտոններ դեղագործական նպատակների 
համար. յոդաֆորմ. իռլանդական մամուռ 
բժշկական նպատակների համար. յալապա 
(լուծողականներ). հաբեր հազի դեմ. յույուբա. 
մատուտակ դեղագործական նպատակ ների 
համար. ծխախոտի լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ) (միջատասպաններ). կաթ-
նային ֆերմենտներ դեղագործական նպա-
տակների համար. ածիկակաթից ըմպելիքներ 
բժշկական նպատակների համար. լվացող 
միջոցներ կենդանիների համար (միջատա-
սպաններ). ալյուր կտավատի սերմից 
դեղագործական նպատակների համար. 
լոսյոններ դեղագործական նպատակների 
համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ միջատների թրթուրները 
ոչնչացնելու համար. խմորիչներ դեղագործական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
ցամաքային կակղամորթներին ոչնչացնելու 
համար. քսուքներ. լուպուլին դեղագործական 
նպատակների համար. ծամոն բժշկական 
նպատակների համար. մանգրենու կեղև 
դեղագործական նպատակների համար. 
կանացի հիգիենիկ կիսավարտիքներ. դաղձ 
(անանուխ) դեղագործական նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ միլդյուի 
դեմ մշակման համար. ածիկ դեղագործական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար. 
ծծմբային ձողիկներ (ախտահանիչ միջոցներ). 
բժշկական շրթնաքսուքներ. թուրմեր բժշկական 
նպատակների համար. շիճուկներ. մենթոլ, 
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սնդիկային քսուքներ. սնուցիչ նյութեր 
միկրոօրգանիզմների համար. միկրո-
օրգանիզմների մանրէախմբեր բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
պաստեղներ դեղագործական նպատակների 
համար. թույն առնետների համար. կպչուն 
ճանճորսներ. պատրաստուկներ ճանճերին 
ոչնչացնելու համար. մանանեխ դեղագոր-
ծական նպատակների համար. լոսյոններ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
միրոբալանի կեղև դեղագործական նպա-
տակների համար. քիմիական պատրաս-
տուկներ մրիկով վարակված հատիկաբույսերը 
մշակելու համար. թմրադեղեր. հոտոտելի աղեր. 
քսուքներ դեղագործական նպատակների 
համար. ափիոնային պատրաստուկներ. 
ափիոն. օպոդելդոկ. պատրաստուկներ օրգա-
նա բուժության համար. ոսկու ամալգամներ 
(սնդկազոդք) ատամների համար.  պեկտիններ 
դեղագործական նպատակների համար. 
հիգիենիկ սրբիչներ. ֆենոլներ դեղագործական 
նպատակների համար. թուղթ մանանե խա յին 
սպեղանիների համար. միջոցներ մակա-
բույծներին ոչնչացնելու համար. դեղագոր-
ծական պատրաստուկներ մաշկի խնամքի 
համար. խոտային թեյեր բժշկական 
նպատակների համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար. 
պեպսիններ (ֆերմենտներ) դեղագործական 
նպատակների համար. պատիճներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
առաջին օգնության լրացված դեղատուփեր. 
ֆոսֆատներ դեղագործական նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար. միջոցներ 
ոտքերը քրտնելու դեմ. արյան պլազմա. թույներ. 
կալիումի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. պիրետրումի փոշի. քվեբրախո 
(դաբաղային էքստրակտ) բժշկական 
նպատակների համար. քվասիա (տոնուսը 
բարձրացնող միջոց) բժշկական նպատակների 
համար. քինաքինայի (խինինի) կեղև բժշկական 
նպատակների համար. քինին բժշկական 
նպատակների համար. քինոլին բժշկական 
նպատակների համար. ռադիոակտիվ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
ռադիում բժշկական նպատակների համար. 
բուժիչ արմատներ. խավարծիլի արմատներ 

դեղագործական նպատակների համար. 
տոնուսը բարձրացնող միջոցներ (դեղային 
պատրաստուկներ). ազոտաթթվական հիմ-
նային բիսմութ դեղագործական նպատակ ների 
համար. սարսապարիլ բժշկական նպատակ-
ների համար. արյուն բժշկական նպատակ ների 
համար. բժշկական տզրուկներ. ուսի 
վիրաբուժական վիրակապեր. ծավամոքիչ 
միջոցներ տրանկվիլիզատորներ. հասկաժանգ 
դեղագործական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներ շիճուկաբուժության համար. 
մանանեխի սպեղանի. պատրաստուկներ հողը 
մանրէազերծելու համար. քնաբերներ. 
նատրիումի աղեր բժշկական նպատակների 
համար, պատրաստուկներ մանրէազերծման 
համար. ստրիխնին. արյուն կանգնեցնող 
(արյունարգել) միջոցներ. շաքար բժշկական 
նպատակների համար. սուլֆամիդային պատ-
րաստուկներ (դեղորայքային պատրաս-
տուկներ). բժշկական մոմեր դեղամոմեր. 
գինեքար դեղագործական նպատակների 
համար. բևեկնայուղ դեղագործական 
նպատակների համար. տերպենթին դեղա-
գործական նպատակների համար. թիմոլ 
դեղագործական նպատակների համար. 
միջոցներ քրտնելու դեմ. հատուկ նյութերով 
տոգորված թուղթ ցեցերի դեմ. անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. քիմիական 
պատրաստուկներ վարակված խաղողը 
մշակելու համար. պատրաստուկներ մակա-
բույծներին ոչնչացնելու համար. թարախաքաշ 
միջոցներ. ացետատներ դեղագործական 
նպատակների համար. թթուներ դեղա-
գործական նպատակների համար. կպչուն 
ժապավեններ բժշկական նպատակների 
համար. ալկալոիդներ բժշկական նպատակների 
համար. դիետիկ սննդամթերք բժշկական 
նպատակների համար. մանկական սնունդ. 
ալյումինի ացետատ դեղագործական նպա-
տակների համար. նշի կաթ դեղագործական 
նպատակների համար. քսուքներ արևայրուքի 
դեմ. լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. մատուտակի ձողիկներ դեղագործա-
կան նպատակների համար. խմելու սոդա 
դեղագործական նպատակների համար. կեն-
սա բանական պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. բրոմ դեղագործական 
նպատակների համար. դիետիկ ըմպելիքներ 
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բժշկական նպատակների համար. քափուրի 
յուղ բժշկական նպատակների համար. քափուր 
բժշկական նպատակների համար. սառնա-
շաքարներ բժշկական նպատակների համար. 
կարբոնիլ (հակամակաբուծային միջոց). 
ալգիցիդներ. լեցիթին բժշկական նպատակների 
համար. գազեր բժշկական նպատակների 
համար. մայր մեղվի կաթ դեղագործական 
նպատակների համար. բժշկական միջոցներ 
նիհարելու համար. բարդ ցելյուլոզային 
(թաղանթանյութային) եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. կաուստիկներ 
դեղագործական նպատակների համար. պարզ 
ցելյուլոզային (թաղանթանյութային) եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
հացահատիկային բույսերի մշակման 
երկրորդական արգասիքներ բժշկական 
նպատակների համար. քիմիական պատ-
րաստուկներ դեղագործական նպատակների 
համար. կոլոդիում դեղագործական 
նպատակների համար. թթու գինեքար 
դեղագործական նպատակների համար. 
կրեոզոտ (փայտի տոգորանյութ) դեղա-
գործական նպատակների համար. ատամնա-
բուժական դեղամիջոցներ. դեղամիջոցներ 
մարդու համար. դեղամիջոցներ անասնա-
բուժական նպատակների համար. ախտորոշ-
ման պատրաստուկներ բժշկական 
նպա տակների համար. գլիցերին բժշկական 
նպատակների համար. միքստուրաներ. 
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակների 
համար. ծծմբածաղիկ դեղագործական նպա-
տակների համար. ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) 
դեղագործական նպատակների համար. ծխելու 
խոտեր բժշկական նպատակների համար. 
բժշկական պատրաստուկներ ծխեցման համար. 
գխտորաթթու դեղագործական նպատակների 
համար. վազելին բժշկական նպատակների 
համար. խաղողաշաքար (գլյուկոզա) բժշկական 
նպատակների համար. դեղնախեժ բժշկական 
նպատակների համար. գուրյուն-բալզամ 
(բալասան) բժշկական նպատակների համար. 
գայլուկի լուծամզուքներ (էքստրակտներ) դեղա-
գործական նպատակների համար. գերչակի 
յուղ բժշկական նպատակների համար. ջրածնի 
պերօքսիդ բժշկական նպատակների համար. 
յոդ դեղագործական նպատակների համար. 
յոդիդներ դեղագործական նպատակների 

համար. ալկալիական մետաղների յոդիդներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
իզոտոպներ բժշկական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. խանձարուրներ 
անմիզա պահությամբ տառապողների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ անասնա-
բուժական նպատակների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
քիմիական ռեակտիվներ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ հպաոսպնյակների մաքրման 
համար. դիաստազ (խմորիչ) բժշկական 
նպատակների համար.  սննդային նրբաթելեր. 
ֆերմենտներ բժշկական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ անասնաբուժական նպատակ-
ների համար. ֆերմենտային (խմորիչ) 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. ֆերմենտային (խմորիչ) պատ-
րաստուկներ անասնաբուժական նպատակ-
ների համար. հիգիենիկ կիսավարտիքներ 
անմիզապահությամբ տառապողների համար. 
չորարարներ բժշկական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներով տոգորված անձեռոցիկներ. 
միկրոտարրերով պատրաստուկներ մարդկանց 
և կենդանիների համար. ամինաթթուներ 
բժշկական նպատակների համար. ամինա-
թթուներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. բարձիկներ կրծքով կերակրելիս 
օգտագործելու համար. մայրու կեղև, որն 
օգտագործվում է որպես ռեպելենտ՝ վանիչ 
նյութ.  ախտահանիչ միջոցներ քիմիական 
զուգարանների համար. ձկան ալյուր 
դեղագործական նպատակների համար. 
սննդային հանքային հավելումներ. բժշկական 
միջոցներ ատամի խոռոչի խնամքի համար. 
սննդային հավելումներ. ոսկրացեմենտ 
վիրաբուժական և ոսկրաբուժական նպա-
տակների համար. ծխեցման համար 
ռեպելենտներ միջատների դեմ. ակարիցիդներ 
(տիզասպաններ). հակաբիոտիկներ. բժշկական 
նպատակներով օգտագործվող միջոցներ 
ախորժակը ճնշելու համար. պատրաստուկներ 
բրոնխները լայնացնելու համար. կոշտուկային 
բարձիկներ. մոլեսկին (բամբակե գործվածք) 
բժշկական նպատակների համար. հեշտոցային 
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լուծույթներ բժշկական նպատակների համար. 
բժշկական պատրաստուկներ մազերն 
աճեցնելու համար. ստերոիդներ. օժանդակ 
միջոցներ բժշկական նպատակների համար. 
վիրաբուժական հյուսվածքապատվաստներ 
կենդանի հյուսվածքներից. բժշկական 
նպատակներով օգտագործվող աչքի 
վիրակապեր. թթվածին բժշկական 
նպատակների համար. հոտազերծիչներ 
հագուստի կամ մանածագործվածքային 
արտադրանքի համար. օդը թարմացնող 
հոտազերծիչներ. հեշտոցային լվացման 
միջոցներ բժշկական նպատակների համար. 
ցողունային բջիջներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. ցողունային բջիջներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
մշակաբույսեր կենսաբանական հյուսվածք-
ներից բժշկական նպատակների համար. 
մշակաբույսեր կենսաբանական հյուսվածք-
ներից անասնաբուժական նպատակների 
համար. սառեցնող հեղուկացիրներ բժշկական 
նպատակների համար. քսանյութեր ինտիմ 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
հալվե վերայից դեղագործական նպատակների 
համար. մարգարտե դիմափոշի բժշկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
սեռական ակտիվությունը պակասեցնելու 
համար. մանկական խանձարուրներ. 
մանկական կիսավարտիք-խանձարուրներ. 
բուժական պատրաստուկներ աչքերը լվանալու 
համար.  հաբեր ախորժակը զսպելու համար. 
հաբեր նիհարելու համար. արևայրուքի հաբեր. 
հաբեր-հակաօքսիդանտներ. սննդային 
հավելումներ կենդանիների համար. 
սպիտակուցային սննդային հավելումներ. 
սննդային հավելումներ կտավատի սերմերից. 
սննդային հավելումներ կտավատի սերմի 
յուղից. սննդային հավելումներ ցորենի ծիլերից. 
խմորիչի սննդային հավելումներ. սննդային 
հավելումներ մայր մեղվի կաթից. ակնամոմ 
դեղագործական նպատակների համար. 
սննդային հավելումներ ակնամոմից. սննդային 
հավելումներ բույսերի ծաղկափոշուց. սննդային 
հավելումներ ֆերմենտներից. սննդային 
հավելումներ խաղողաշաքարից (գլյուկոզայից). 
սննդային հավելումներ լեցիթինից. սննդային 
հավելումներ ալգինատից. ալգինատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 

սննդային հավելումներ կազեինից. սննդային 
հավելումներ պրոտեինից. պրոտեինից 
սննդային հավելումներ կենդանիների համար. 
ռեակտիվ թուղթ բժշկական նպատակներով. 
սպիրտ դեղագործական նպատակների համար. 
պեստիցիդներ. խանձարուրներ ընտանի 
կենդանիների համար. ախտահանիչ միջոցներ 
ախտահանիչներ. վիրաբուժական սոսինձ. 
ախտորոշիչ կենսաբանական մարկերներ 
բժշկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ կորյակային հիվանդու-
թյունները բուժելու համար. բուժական 
անասնակեր կենդանիների համար. ախտորոշիչ 
պատրաստուկներ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. բամբակյա փայտիկներ 
բժշկական օգտագործման համար բամբակյա 
տամպոններ բժշկական նպատակների համար. 
մանկական սննդային խառնուրդներ. կաթի 
փոշի երեխաների համար. հյուսվածքա-
պատվաստներ (կենդանի հյուսվածքներ). 
կոլագեն բժշկական նպատակների համար. 
բուսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
դեղագործական ապրանքներ. միկրո օրգա-
նիզմներից պատրաստուկներ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ֆիտոթերապևտիկ պատրաստուկներ բժշկա-
կան նպատակների համար. բույսերի 
էքստրակտներ բժշկական նպատակների 
համար. սեռական տոնուսը բարձրացնող ժելեր. 
իմունախթանիչներ. նուտրիցևտիկ պատրաս-
տուկներ թերապևտիկ կամ բժշկական 
նպատակներով. բժշկական նպատակներին 
հարմարեցրած սառեցումով չորացրած սնունդ. 
բժշկական նպատակներին հարմարեցված 
համասեռ սնունդ. նախապես լցված 
ներարկիչներ բժշկական նպատակներով. 
բժշկական նպատակներին հարմարեցրած 
սառեցումով չորացրած միս. ռեակտիվ թուղթ 
անասնաբուժական նպատակներով. կապակ-
ցող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. ատամի մածուկներ բուժական. բուժիչ 
պատրաստուկներ ոջիլների դեմ (պեդի-
կուլիցիդներ). ոջիլասպան շամպուններ. 
միջատասպան շամպուններ կենդանիների 
համար. անասնաբուժական միջատասպան 
լվացող միջոցներ. հակամանրէային օճառներ. 
ձեռքերը լվանալու հակամանրէային միջոցներ. 
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սափրվելուց հետո օգտագործվող բուժական 
լոսյոններ. բուժիչ շամպուններ. արդուզարդի 
բուժիչ պատրաստուկներ. մազերի բուժիչ 
լոսյոններ. բուժիչ չոր շամպուններ. բուժիչ 
շամպուններ ընտանի կենդանիների համար. 
ախտահանող օճառներ. բուժիչ օճառներ. 
մերսման մոմեր թերապևտիկ նպատակների 
համար. ասաիի փոշու հիմքի վրա սննդային 
հավելումներ. վիտամինային հավելումներով 
սպեղանալաթեր. սննդային հավելումներ 
կոսմետիկական ազդեցությամբ. նիկոտինային 
ծամոն (խեժ) ծխելուց հրաժարվելու համար. 
նիկոտինային սպեղանալաթ ծխելուց 
հրաժարվելու համար. դենդրիմերի հիմքով 
պոլիմերից պատրաստված դեղապատիճներ 
դեղագործական արտադրանքի համար. 
քիմիական պատրաստուկներ վարակված 
հացահատիկային բույսերը մշակելու համար. 
մաշկային ներարկային լցանյութեր.  
միջատասպան նյութերով տոգորված 
ապարանջաններ:

____________________

(210) 20191822  (111) 31421
(220) 06.09.2019 (151) 14.09.2020
   (181) 06.09.2029
(730) Կարեն Արտակի Բդոյան, Երևան, Շինա-
րարների 10, բն. 27, AM 
(442) 01.10.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրա գույն և բաց կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 39. ավիափոխադրումներ. ավտո-
մոբիլային փոխադրումներ. ավտոբուսային 

փոխադրումներ. փոխադրումներ բեռնա-
տար ավտոտրանսպորտով. երկաթուղային 
փոխա դրումներ. փոխադրումներ գետային 
տրանս պորտով. փոխադրումներ ջրային 
տրանս պորտով. ուղևորային փոխադրումներ. 
ծովային փոխադրումներ. ապրանքների 
պահպանություն պահեստներում. ճանա-
պարհորդական շրջագայությունների համար 
փոխա դրումների կազմակերպում. տրանս-
պորտային ծառայություններ զբոսաշրջիկների 
համար. ինքնաթիռի և մեքենայի վարձույթ. 
ապրանքների փաթեթավորում. փոխադրում և 
առաքում, բոլոր վերը նշված ծառայությունները 
կապված ավիափոխադրումների ոլորտի հետ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20191824  (111) 31422
(220) 06.09.2019 (151) 14.09.2020
   (181) 06.09.2029
(730) Սթենուորթ Դիվելըփմընթ Լիմիթիդ, VG 
(442) 16.12.2019
(540) 

(526) «CASINO» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյկետ չէ:
(511) 

դաս 9. համակարգչային ծրագրեր և 
համակարգչային ծրագրային ապահովում, 
այդ թվում՝ համացանցից ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում. շարժական 
հավելվածներ շարժական հեռախոսների, 
բջջային հեռախոսների, պլանշետային 
համակարգիչների և այլ դյուրակիր սարքերի 
համար. ինտերակտիվ համակարգչային համա-
կարգեր. բոլոր վերը նշվածը վերաբերում է 
մոլեխաղերի կամ խաղադրույքների, խա ղային 
ատրակցիոնների և զվարճությունների ծառա-
յություններին, խաղերին, թղթախաղերին, 
բինգո խաղերին, խաղատների խաղերին և 
սպորտային խաղադրույքներին.
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դաս 41. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
առցանց ծառայություններ համակարգչային 
խաղերի (ցանցային խաղերի), մոլեխաղերի 
և խաղադրույքների ոլորտում. մոլեխաղերի և 
խաղադրույքների ոլորտում ծառայություններ 
համակարգչայնացված բինգո խաղերի, 
առցանց բինգո խաղերի, վիրտուալ 
սլոթ մեքենաների և այլ ակնթարթային 
վիճակախաղերի կազմակերպման համար. 
սպորտային խաղադրույքների, իրերի շահումով 
վիճակախաղերի և առցանց բուքմեյքերական 
ծառայություններ. խաղատների խաղերի, 
այդ թվում՝ ռուլետկա (պտուտախաղ), սլոթ-
մեքենաների, բինգո, բլեքջեք, կենո, բաքքարա, 
սքրեչ քարտերի, պոկեր խաղերի, ինչպես նաև 
ակնթարթային վիճակահանության տոմսերի 
խաղարկության և սպորտային խաղադրույքների 
տրամադրում. համակարգչային ցանցի 
միջոցով օգտատերերին հասանելի պոկեր 
խաղերի տրամադրում. համակարգչային 
ցանցի միջոցով օգտատերերին հասանելի 
բազմաթիվ խաղացողներով թղթախաղերի 
տրամադրում. մրցախաղերի, մրցումների, 
խաղերի և միջոցառումների կազմակերպում, 
արտադրություն և անցկացում. զվարճու-
թյունների և ինտերակտիվ զվարճությունների 
ծառայություններ. զվարճությունների. խաղային 
ատրակցիոնների, մրցումների, մրցույթների, 
խաղերի, մոլեխաղերի, խաղադրույքների, 
թղթախաղերի, սպորտային խաղադրույքների 
և իրերի շահումով վիճակախաղերի 
կազմակերպում. բոլոր վերը նշված 
ծառայությունների տրամադրում տարբեր 
տեխնոլոգիական հարթակների միջոցով, 
ներառելով, բայց չսահմանափակվելով 
հեռախոսների, շարժական կամ դյուրակիր 
սարքերի միջոցով տրամադրումը, ինչպես 
նաև վերը նշված ծառայությունների առցանց 
տրամադրում համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարի կամ համացանցի միջոցով. 
օժանդակության և խորհրդատվության 
ծառայություններ ու տեղեկատվության 
տրամադրում բոլոր վերը նշված 
ծառայությունների վերաբերյալ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20191980  (111) 31423
(220) 02.10.2019 (151) 14.09.2020
   (181) 02.10.2029
(730) «Վիվո Մոբայլ Քոմյունիքեյշն Քո., ԼԹԴ», CN 
(442) 16.10.2019
(540) 

(511) 
դաս 9. սմարթֆոններ. շարժական 

հեռախոսներ, բջջային հեռախոսներ. 
բջջային հեռախոսների պատյաններ. 
բջջային հեռախոսների ծածկոցներ. բջջային 
հեռախոսի էկրանների համար հար-
մարեցված պաշտպանիչ ժապավեններ. 
բջջային հեռախոսներին հարմարեցված 
տակդիրներ. ականջակալներ. գլխադիր 
սաղավարտներ բջջային հեռախոսների 
համար. ինքնանկարահանման (սելֆիի) 
ձողիկներ սմարթֆոնների հետ օգտագործելու 
համար. ՀՀԴ մալուխներ. սնուցման 
ադապտերներ. էլեկտրական կուտակիչներ. 
լիցքավորող սարքեր կուտակիչների համար. 
բջջային սնուցման բանկեր (վերալիցքավոր-
վող կուտակիչներ). բարձրախոսներ. սմարթ 
բարձրախոսներ. անլար ականջակալներ 
սմարթֆոնների համար. անլար լիցքավորող 
սարքեր. ներբեռնելի հավելվածներ շարժական 
հեռախոսներ ծրագրային ապահովման համար. 
սմարթ-ակնոցներ. սմարթ-ժամացույցներ. 
հեռուստացույցներ. սմարթ-հեռուստացույցներ. 
անլար ականջակալներ. անլար բարձրախոսներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20192120  (111) 31424
(220) 17.10.2019 (151) 14.09.2020
   (181) 17.10.2029
(730) «Նոյ ինվեստ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Լենինգրադյան 21/13, AM 
(442) 01.11.2019
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(540) 

(526) «INVEST GROUP», «INVEST» և «.AM» գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, ծիրանագույն, սպիտակ և 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 37. շինարարություն:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20192144  (111) 31425
(220) 22.10.2019 (151) 14.09.2020
   (181) 22.10.2029
(730) «Նոյ ինվեստ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Լենինգրադյան 21/13, AM 
(442) 18.11.2019
(540) 

(526) «INVEST GROUP» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. խորհրդատվու-
թյուն գործարարության կազմակերպման և 
կառավարման հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման հարցերով. գործարարության 
կառավարման խորհրդատվական ծառայու-
թյուններ.  մասնագիտական խորհրդատվու-
թյուն գործարարության ասպարեզում. 
շինարարական նախագծերի համար 

առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի 
կառավարում. հյուրանոցային գործունեության 
կառավարում. 

դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ իրականացնող գործա-
կալությունների ծառայություններ.  անշարժ գույքի 
վարձակալություն. միջնորդություն անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություններում. 
անշարժ գույքի գնահատում. ֆինանսա-
կան գնահատումներ (ապահովագրություն, 
բանկային գործառնություններ, անշարժ գույք). 
անշարժ գույքի կառավարում. բնակարանային 
բյուրոների ծառայություններ (անշարժ գույք). 
գրասենյակների վարձակալություն (անշարժ 
գույք).

դաս 37. շինարարություն. 
դաս 42. ինտերիերի դիզայն, գեղարվես-

տական դիզայն:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20192150  (111) 31426
(220) 23.10.2019 (151) 14.09.2020
   (181) 23.10.2029
(730) «Կոձիլլա» ՍՊԸ, Երևան, Քանաքեռ - 
Զեյթուն, Պ. Սևակի 8/2, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(526) «IT Training Center for Kids» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, մոխրագույն, մուգ մոխրագույն 
սև, կապույտ, մուգ մանուշակագույն, դեղին և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 41. կրթություն, ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում երեխաների համար 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում:

____________________

(210) 20192155  (111) 31427
(220) 24.10.2019 (151) 14.09.2020
   (181) 24.10.2029
(730) Աննա Հարությունյան, ք. Երևան, 
Հյուսիսային պողոտա4, բն. 9, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(526) «PROJECT» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
երկնա գույն, մոխրագույն, վարդագույն, մանու-
շա կագույն և դեղին գունային համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 19. բետոն. բետոնե շինարարական 
տարրեր. գեղարվեստական իրեր քարից. 
բետոնից կամ մարմարից.

դաս 20. մետաղական  կահույք. բետոնե  
կահույք.

դաս 35. առևտուր. կահույքի. կենցաղային 
ապրանքների վաճառք.

դաս 42. ճարտարապետական ծառայու-
թյուններ. ինտերիերի դիզայն. էքստերիերի 
դիզայն. արդյունաբերական դիզայն. արդյունա-
բերական նմուշների (դիզայնի) ստեղծման 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20192178  (111) 31428
(220) 25.10.2019 (151) 14.09.2020
   (181) 25.10.2029
(730) «Բեսթ հոմ ռիելթի» ՍՊԸ, Երևան, 
Բաղրամյան 26, բն. 1, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(526) «BEST», «HOME» և «Realty» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, մուգ կապույտ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ իրականացնող գործակա-
լությունների ծառայություններ:

____________________

(210) 20192198  (111) 31429
(220) 31.10.2019 (151) 14.09.2020
   (181) 31.10.2029
(730) Թրավքո Գրուփ Ինթըրնեշնլ Հոլդինգ, EG 
(442) 16.12.2019
(540) 
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(511) 
դաս 39. ապրանքների փոխադրում 

և ուղևորային փոխադրումներ. տուր-
օպերատորների ծառայություններ.  տուրիս տա-
կան գործակալությունների ծառայու թյուններ. 
ուղևորությունների, ճամփորդությունների, 
կրուիզների, էքսկուրսիաների և զբոսա վարի 
(գիդի) ուղեկցությամբ տուրերի կազմակեր-
պում, ձևակերպում և իրականացում ու դրանց 
հետ կապված միջնորդային ծառայություններ. 
ճանապարհորդների ուղեկցում. գործ նական 
ուղևորությունների, խմբային ճամփոր-
դությունների և տուրիստական ճանա-
պարհորդությունների  կազմակերպում ու 
դրա հետ կապված միջնորդային ծառա-
յություններ. ավտոմոբիլների և այլ 
տրանս պորտային միջոցների վարձույթ. 
տրանսպորտային միջոցների և բնակատեղերի 
ամրագրում.  տեղեկատվության տրամադրում 
տրանսպորտային միջոցների, փոխադրումների 
և ճանապարհորդությունների հարցերով. 
խորհրդատվություն ճանապարհորդությունների 
հարցերով. ապրանքների կշռաբաշխում և 
պահպանություն.

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ, 
ռեստորանների ծառայություններ. ժամա-
նակավոր բնակատեղով ապահովում. վերը 
նշված ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության և խորհրդատվության 
տրամադրում. բոլոր վերը նշված ծառայու-
թյունների տրամադրում նաև էլեկտրոնային 
միջոցների, այդ թվում՝ համացանցի միջոցով։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20192199  (111) 31430
(220) 31.10.2019 (151) 14.09.2020
   (181) 31.10.2029
(730) Թրավքո Գրուփ Ինթըրնեշնլ Հոլդինգ, EG 
(442) 16.12.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշա  կագույն (Pantone: 2597c) և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. ապրանքների փոխադրում և 
ուղևորային փոխադրումներ. տուր օպերա-
տորների ծառայություններ.  տուրիս  տական 
գործակալությունների ծառա յություններ. 
ուղևորությունների, ճամփորդու թյունների, 
կրուիզ ների, էքսկուրսիաների և զբոսա վարի 
(գիդի) ուղեկցությամբ տուրերի կազմա  կերպում, 
ձևակերպում և իրականացում ու դրանց հետ 
կապված միջնորդային ծառայություններ. 
ճանապարհորդների ուղեկցում. գործ նական 
ուղևորությունների, խմբային ճամփոր-
դությունների և տուրիստական ճանա-
պարհորդությունների  կազմակերպում 
ու դրա հետ կապված միջնորդային 
ծառայու թյուններ. ավտոմոբիլների և այլ 
տրանսպորտային միջոցների վարձույթ. 
տրանսպորտային միջոցների և բնակատեղերի 
ամրագրում.  տեղեկատվության տրամադրում 
տրանսպորտային միջոցների, փոխադրում-
ների և ճանապարհորդությունների հարցերով. 
խորհրդատվություն ճանապարհորդություն-
ների հարցերով. ապրանքների կշռաբաշխում և 
պահպանություն.

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ, 
ռեստորանների ծառայություններ. ժամա-
նակավոր բնակատեղով ապահովում. վերը 
նշված ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության և խորհրդատվության տրա-
մադրում. բոլոր վերը նշված ծառայությունների 
տրամադրում նաև էլեկտրոնային միջոցների, 
այդ թվում՝ համացանցի միջոցով։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20192200  (111) 31431
(220) 31.10.2019 (151) 14.09.2020
   (181) 31.10.2029
(730) Թրավքո Գրուփ Ինթըրնեշնլ Հոլդինգ, EG 
(442) 16.12.2019
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն (Pantone: 2597c) և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. ապրանքների փոխադրում և 
ուղևորային փոխադրումներ. տուր օպերա-
տորների ծառայություններ.  տուրիս տական 
գործակալությունների ծառայու թյուններ. 
ուղևորությունների, ճամփորդությունների, 
կրուիզների, էքսկուրսիաների և զբոսավարի 
(գիդի) ուղեկցությամբ տուրերի կազմակերպում, 
ձևակերպում և իրականացում ու դրանց 
հետ կապված միջնորդային ծառայություն-
ներ. ճանապարհորդների ուղեկցում. 
գործնական ուղևորությունների, խմբային 
ճամփորդությունների և տուրիստական 
ճանապարհորդությունների  կազմակերպում 
ու դրա հետ կապված միջնորդային 
ծառայություններ. ավտոմոբիլների և այլ 
տրանսպորտային միջոցների վարձույթ. 
տրանսպորտային միջոցների և բնակատեղերի 
ամրագրում.  տեղեկատվության տրամադրում 
տրանսպորտային միջոցների, փոխադրումների 
և ճանապարհորդությունների հարցերով. 
խորհրդատվություն ճանապարհորդություն-
ների հարցերով. ապրանքների կշռաբաշխում և 
պահպանություն.

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ, 
ռեստորանների ծառայություններ. ժամանա-
կավոր բնակատեղով ապահովում. վերը 
նշված ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության և խորհրդատվության տրա-
մադրում. բոլոր վերը նշված ծառայությունների 
տրամադրում նաև էլեկտրոնային միջոցների, 
այդ թվում՝ համացանցի միջոցով։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20192300  (111) 31432
(220) 12.11.2019 (151) 14.09.2020
   (181) 12.11.2029
(730) Լիլիթ Ղազարյան, Երևան, Նորքի 5-րդ 
զանգվ., Միկոյան 6, բն. 26, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է շագա-
նա կագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ.
դաս 35. կանացի և տղամարդու հագուստի, 

կոշիկի, գլխարկների, պայուսակների, գոտի-
ների վաճառք:

____________________

(210) 20192367  (111) 31433
(220) 20.11.2019 (151) 14.09.2020
   (181) 20.11.2029
(730) «Արտաշեսյան» ՍՊԸ, Երևան, Արզու-
մանյան 3, բն. 30, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
արծաթագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. մրգային օղիներ:
____________________
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(210) 20192513  (111) 31434
(220) 06.12.2019 (151) 14.09.2020
   (181) 06.12.2029
(730) «Պերվենտուրում» ՍՊԸ, Երևան, Բաղ-
րամյան 1 փակուղի, շ. 14, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(526) «EST.2017» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 14. զարդեր.
դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ:

____________________

(210) 20192516  (111) 31435
(220) 06.12.2019 (151) 14.09.2020
   (181) 06.12.2029
(730) «Ռադիո 107 ՖՄ» ՍՊԸ, Երևան, 
Չարենցի 1Բ, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(526) «FM», «106.9» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(511) 
դաս 38. ռադիոհեռարձակում.
դաս 41. զվարճալի ռադիոհաղորդումներ 

(ռադիոծրագրերի, ռադիոհաղորդման պատ-
րաստում):

____________________

(210) 20192600 (111) 31436
(220) 18.12.2019 (151) 14.09.2020
   (181) 18.12.2029
(730) Թիբոլլի Էլ Էլ Սի, PR 
(442) 02.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 1. օքսիդարարներ (քիմիական 

հավելա նյութեր շարժիչային վառելիքի համար). 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակների համար. աղեր պահածոյացման 
համար, բացառությամբ սննդի պատրաստ ման 
համար օգտագործվողների. օժանդակ 
հեղուկներ հղկանյութերի հետ օգտագործելու 
համար. ռետինացման (վուլկանացման) 
ուժեղարարներ. հակափրփրային լուծույթներ 
էլեկտրական կուտակիչների համար. 
ացետատներ (քիմիական նյութեր). ցելյուլոզի 
ացետատ. չմշակված, մանրէաբանական 
պատրաստուկներ թթվեցնելու համար. 
քացախաթթվի անհիդրիդ. ացետոն. ացետիլեն. 
քառաքլորէթան. թթուներ. քիմիական պատ-
րաստուկներ կոնդենսացման համար. 
քիմիական թթվակայուն բաղադրություններ. 
պատրաստուկներ պողպատի մաքրամշակման 
համար. ակտինիում. քիմիական հավելանյութեր 
հորատման լուծույթների համար. քիմիական 
հավելանյութեր մոտորային վառելիքի համար. 
մաքրող հավելանյութեր բենզինի համար. 
կպչուն բաղադրություններ վիրաբուժական 
վիրակապման նյութերի համար. նյութեր ջուրը 
փափկացնելու համար. տրագանտ (տրագա-
կանտ) արդյունաբերական նպատակների 
համար. ակտիվացրած ածուխ. մղող գազեր 
աերոզոլների համար. լուսանկարչական 
թուլացուցիչներ. սոսինձներ հայտա-
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րարություններ փակցնելու համար. ագար-
ագար. կցող նյութեր բետոնի համար. 
քիմիկատներ գյուղատնտեսության համար, 
բացառությամբ ֆունգիցիդների, հերբիցիդների, 
միջատասպանների և մակաբուծասպանների. 
բաղադրություններ դողերի օդախցիկները 
նորոգելու համար. սպիտակուցներ (կենդա-
նական կամ բուսական, հումք). յոդային 
սպիտակուցներ. ածիկային սպիտակուցներ. 
ալբումինային թուղթ. ալկալիներ. կծու 
ալկալիներ. հողալկալիական մետաղներ. 
սպիրտներ. էթիլային սպիրտ. ալդեհիդներ. 
ծովային ջրիմուռներ (պարարտանյութեր). 
քիմիական նյութեր սննդամթերքը պահա-
ծոյացնելու համար. քիմիական պատրաս-
տուկներ մետաղների լեգիրումը հեշտացնելու 
համար. արզնահող. ալյումինային շիբ. 
ալյումինի հիդրատ. ալյումինի սիլիկատներ. 
ալյումինի քլորիդներ. ալյումինի յոդիդ. շիբ 
(պաղլեղ). քիմիկատներ հողը պարարտացնելու 
համար. ամերիցիում. օսլա արդյունաբերական 
նպատակների համար. քիմիական նյութեր 
օսլան նոսրացնելու համար (սոսնձազերծող). 
անուշադր. աղաթթու. ամոնիակային աղեր. 
ամոնիակ. ալդեհիդամոնիակ. ալյումինա-
ամոնիումային շիբ. ամիլացետատ. ամիլային 
սպիրտ. հեղուկ անջուր ամոնիակ. 
անհիդրիդներ. փայտածուխ. կենդանական 
սպիտակուցներ (հումք). անտրանիլային թթու. 
ներքին այրման շարժիչների վառելիքների 
հակաճայթիչներ. անտիֆրիզներ (հակա-
սառիչներ). հակադիրտեր. ծարիր. ծարիրի 
օքսիդ. ծարիրի սուլֆիտ. ապրետուրներ 
մանածագործվածքի համար. սենեգալյան 
բուսախեժ արդյունաբերական նպատակների 
համար. կպչուն բաղադրություններ ծառերը 
պատվաստելու համար. մածիկներ ծառերի 
ճեղքերի համար (անտառային տնտեսություն). 
արծաթի աղերի լուծույթներ արծաթապատման 
համար. արգոն. կապարի արսենատ. մկնդեղ. 
արսենային թթուներ. աստատին. վառելիք 
միջուկային ռեակտորների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ շարժիչներում այրուքը 
հեռացնելու համար. ինքնագունավորվող լուսա-
նկարչական թուղթ. լուսարարներ տեքստիլ 
արտադրանքի համար. ազոտ. ազոտի օքսիդ. 
ազոտական պարարտանյութեր. ազոտական 
թթու. էնոլոգիական մանրէասպաններ (գինու 

արտադրության ժամանակ օգտագործվող 
քիմիական պատրաստուկներ). պատրաս-
տուկներ սևեռակման համար (լուսա-
նկարչություն). լուծույթներ ցինկապատման 
համար. լուծույթներ գալվանապատման համար. 
երանգավորող լուծույթներ (լուսանկար չու թյուն). 
նատրիումի կարբոնատ. բարիում. բարիումի 
օքսիդ. բարիտային թուղթ. բարիումի 
միացություններ. նյութեր գուլպաների հատերը 
գնալը կանխելու համար. հիմքեր (քիմիական 
նյութեր). քիմիկատներ արծնի արտադրության 
համար, բացառությամբ ներկերի պիգմենտների. 
բոքսիտներ. բենտոնիտ. բենզոլային շարքի 
թթուներ. բենզոլի ածանցյալներ. բենզոյական 
թթու (բենզոյաթթու). օրթոբենզոյական թթվի 
սուլֆիմիդ. սախարին. բերկելիում. նյութեր 
բետոնը փրփրեցնելու համար. պահպանող 
միջոցներ բետոնի համար, բացառությամբ 
ներկերի և յուղերի. անագի երկքլորիդ. կալիումի 
երկքրոմատ. նատրիումի երկքրոմատ. 
լուսարարներ և կոնսերվանտներ գարեջրի 
համար. կենսաբանական կատալիզատորներ. 
կալիումի երկօքսալատ. մանգանի երկօքսիդ. 
բիսմութ. բիսմութի հիմնային գալատ. 
խոնավացնող պատրաստուկներ սպիտա-
կեցնելիս օգտագործելու համար. գունա-
զերծիչներ մոմերի համար. դաբաղային 
փայտանյութ. փայտասպիրտ. փայտազանգված. 
փայտաքացախ (փայտահեղուկ). բորակ. 
բորական թթու արդյունաբերական նպա-
տակների համար. լուծույթներ հորատման 
համար. կարծր զոդանյութեր. քիմիկատներ 
կոնդենսացումը կանխելու համար. կատեխու 
(դաբաղման էքստրակտ). կաինիտ. կալցիումի 
ցիանամիդ (ազոտական պարարտանյութեր). 
կալիֆոռնիում. պլաստիկարարներ. պաշտ-
պանիչ նյութեր կաուչուկի համար. կարբո-
նատներ. մագնեզիումի կարբոնատ. ածխածին. 
ծծմբածխածին. ածխաթթու. կարբիդներ. 
կալցիումի կարբիդ. կասիոպիում (լյուտեցիում). 
կատալիզատորներ. ցելյուլոզ (թաղանթանյութ). 
թղթազանգված. վիսկոզ. ածխածնավորիչներ 
(մետալուրգիա). ֆերմիում. ջնարակներ 
խեցեղենի համար. ցերիում. հազվագյուտ 
հողերի մետաղների աղեր. ցեզիում. կետոններ. 
պատրաստուկներ կենդանական ածխից. 
ակտիվացրած ածուխ զտիչների համար. 
կենդանական ոսկրածուխ. արյան ածուխ. 
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պատրաստուկներ, որոնք ապահովում են ածխի 
խնայողական օգտագործումը. սոսնձող 
միջոցներ կոշիկի համար. կալցիումի ացետատ. 
կալցիումի կարբոնատ. քլորակիր. քիմիկատներ 
ծխնելույզները, բուխարիները մաքրելու համար. 
քիմիկատներ կաշին նորացնելու համար. 
արդյունաբերական քիմիկատներ. քիմիական 
պատրաստուկներ գիտական նպատակների 
համար, բացառությամբ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակներով օգտա-
գործվողների. քիմիական ռեակտիվներ, բացի 
բժշկական կամ անասնաբուժական նպա-
տակներով օգտագործվողներից. դանդաղա-
րարներ միջուկային ռեակտորների համար. 
քիմիական տրոհիչներ. քիմիական պատ-
րաստուկներ լաբորատոր անալիզների համար, 
բացառությամբ բժշկական կամ անասնա-
բուժական նպատակներով օգտագործվող ների. 
քլորատներ. քլոր. քլորհիդրատներ. քլորա-
ջրածնային թթու. քոլաթթու. քրոմատներ. 
քրոմային շիբ. քրոմի օքսիդ. քրոմի աղեր. 
քրոմական թթու. մածիկներ կաշվի համար. 
մածիկներ դողերի համար. սոսինձներ կոտրված 
իրերը նորոգելու համար. պատրաստուկներ 
ցեմենտին անջրանցիկություն հաղորդելու 
համար, բացառությամբ ներկերի. պաշտպանիչ 
նյութեր ցեմենտի համար, բացառությամբ 
ներկերի և յուղերի. հեղուկներ հիդրավլիկական 
համակարգերի համար. մոմային մածիկներ 
ծառերը պատվաստելու համար (այգեգործական 
եփուկ). կիտրոնաթթու արդյունաբերական 
նպատակների համար. լուսարարներ գինու 
քաղցրահյութի համար. շոհ վերջնամշակման և 
նախաներկման համար. սոսինձներ պաս-
տառների համար. լուսարարներ գինիների 
համար. կոլոդիում. աղեր մետաղների ներկման 
համար. փափկիչներ կաշվի համար, 
բացառությամբ յուղերի. նյութեր ծաղիկները 
թոշնելուց պաշտպանելու համար. կոնսեր-
վանտներ դեղագործական արդյունաբերու թյան 
համար. լուսաքիմիկատներ. զգայունացված 
գործվածք (պաստառ) լուսանկարչության 
համար. լուսաթիթեղներ. կոռոզիական 
(քայքայիչ) պատրաստուկներ. պատրաստուկներ 
կաշին մշակելու համար. պատրաստուկներ 
մորթիները մշակելու համար. թթու գինեթթվային 
կալիում (տարտրատ) քիմիական նպատակների 
համար. կրոտոնալդեհիդ. կրիոգենային 

պատրաստուկներ. սոսինձներ կաշվի համար. 
քիմիական նյութեր կաշվի մշակման համար. 
քիմիկատներ կաշվի տոգորման համար. 
պղնձարջասպ պղնձի սուլֆատ (ծծմբաթթվային 
պղինձ). կյուրիում, լուծույթներ ցիանատպության 
համար. ցիանիդներ. ֆեռոցիանիդներ. ցիմոլ. 
արտադրական գործընթացներում օգտա-
գործվող ճարպազրկող պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ սոսնձով կպցրածն 
անջատելու և պոկելու համար. քիմիկատներ 
յուղերն անջատելու և տարրալուծելու համար. 
սոսնձազերծող պատրաստուկներ. դեֆո-
լիանտներ (տերևաթափիչներ). կաղապարների 
յուղման հակահարակցային բաղադրություններ 
արտադրանքի հանումը հեշտացնելու համար. 
նյութեր փայլատման համար. ջրազրկող 
պատրաստուկներ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. պատրաստուկներ նստվածքը 
հեռացնելու համար. դետերգենտներ (լվացող 
նյութեր), որոնք օգտագործվում են 
արտադրության մեջ. դեքստրին (ապրետ). 
արատ որոշման պատրաստուկներ ոչ բժշկական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար. 
դիաստազներ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. երկազոթուղթ (երկազոտային 
լուսազգայուն թուղթ) պատճենման համար. 
պատրաստուկներ ձայնասկավառակները 
վերա կանգնելու համար. թորած ջուր. դոլոմիտ 
արդյունա բերական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ մետաղների մխման համար. 
դիսպրոզիում. թթվեցրած ջուր կուտակիչները 
լիցքավորելու համար. գլիցերին արդյունա-
բերական նպատակների համար. ծանր ջուր. 
լուսարարներ. իոնափոխանակիչներ (քիմիա-
կան նյութեր). պատրաստուկներ լուսա-
բռնկիչների համար. պատրաստուկներ, որոնք 
ապահովում են վառելիքի խնայողական 
օգտագործումը. ռեակտիվ թուղթ, բացա-
ռությամբ բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակներով օգտագործվողների, հակա-
ստատիկներ, բացառությամբ կենցաղային-
ների. աղեր գալվանական տարրերի համար. 
պատրաստուկներ արծնի մթնեցման համար. 
պատրաստուկներ ապակու մթնեցման համար. 
քիմիկատներ ապակին և արծնը ներկելու 
համար. լուսաէմուլսիաներ. էմուլգարարներ. 
զգայունացված լուսաթիթեղներ. պատ-
րաստուկներ շոհավորման համար. պարարտա-
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նյութեր. ֆերմենտային պատրաստուկներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ արդյունաբերական նպատակ-
ների համար. չմշակված էպօքսիդային խեժեր. 
նյութեր գազազտման համար. էրբիում. 
քացախաթթու. ինդիկատորային թուղթ 
(քիմիական). բարդ եթերներ. էթան. պարզ 
եթերներ. էթիլային եթեր. պարզ գլիկոլային 
եթեր. պարզ մեթիլային եթեր. ծծմբի եթեր. 
քիմիկատներ գործվածքի վրա հետքերի 
առաջացումը կանխելու համար. եվրոպիում. 
բաղադրություններ կրակմարիչների համար. 
ալյուր արդյունաբերական նպատակների 
համար. երկաթի աղեր. ֆերմենտներ քիմիական 
նպատակների համար. ֆեռոտպության լուսա-
թիթեղներ (լուսանկարչություն). պարարտա-
նյութերի պատրաստուկներ. հրակայուն 
բաղադրություններ. բաղադրություններ պտու-
տա կաձև պարուրակների ակոսահատման 
համար. զտող պատրաստուկներ ըմպելիքների 
արդյունաբերական արտադրության համար. 
տրոհվող նյութեր միջուկային էներգիա 
ստանալու համար. պատրաստուկներ 
սևեռակման համար (լուսանկարչություն). 
ծծմբածաղիկ քիմիական նպատակների համար. 
նյութեր ֆլյուատապատման համար. ֆտոր. 
ֆտորի միացություններ. ֆտորաջրածնային 
թթու. գրաֆիտ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. կապակցող նյութեր ձուլման 
արտադրության համար. կաղապարման 
խառնուրդներ ձուլակաղապարների համար. 
քիմիական հավելանյութեր միջատասպան 
նյութերի համար. քիմիական հավելանյութեր 
ֆունգիցիդների համար. մրջնաթթու. 
ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) քիմիական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
տեքստիլ արդյունաբերության մեջ լմելու 
ժամանակ օգտագործելու համար. լմման 
ժամանակ օգտագործվող պատրաստուկներ. 
ֆրանցիում. արգելակի հեղուկներ. լամպի մուր 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
քիմիական պատրաստուկներ միսն ապխտելու 
համար. գադոլինիում. գխտորներ (դաբաղ ման). 
գխտորաթթու թանաքի արտադրության 
համար. գալիում. լուսանկարչական թուղթ. 
գխտորադաբաղային թթու. տանին. պատ-
րաստուկներ ցինկապատման, գալվանա-
պատման համար. գամբիր (դաբաղանյութ). 

պաշտպանական գազեր եռակցման համար. 
պնդացված գազեր արդյունաբերական 
նպատակների համար. ժելատին լուսա-
նկարչության մեջ օգտագործելու համար. 
ժելատին արդյունաբերական նպատակների 
համար. քարաղ. գազակլանիչներ (քիմիապես 
ակտիվ նյութեր). չոր սառույց (ածխածնի 
երկօքսիդ). բուսական սոսինձներ միջատների 
դեմ պայքարելու համար. գլյուկոզաիդներ. 
գլիցերիդներ. գլիկոլներ. գունազերծիչներ 
ճարպերի համար. ճարպաթթուներ. մածիկ 
ծառերը պատվաստելու համար. գուանո 
(թռչնաղբ). գուրյուն-բալզամ (բալասան) լաքի 
արդյունաբերության մեջ օգտագործելու համար. 
հելիում. հոլմիում. պտուղների աճն արագացնող 
հորմոններ. քիմիկատներ այգեգործության և 
բանջարաբուծության համար, բացառությամբ 
ֆունգիցիդների, հերբիցիդների, միջատա-
սպանների և մակաբուծասպանների. յուղեր 
սննդամթերքի պահպանման համար. յուղեր 
արտադրման ընթացքում կաշվի մշակման 
համար. յուղեր կաշվի դաբաղման համար. 
դիսպերսարարներ նավթի համար. դիսպեր-
սարարներ յուղերի համար. գունաթափող 
պատրաստուկներ յուղերի համար. քիմիկատներ 
յուղերը մաքրելու համար. հիդրատներ. 
ածխաջրեր. հիդրազին. ջրածին. նատրիումի 
հիպոքլորիտ. հիպոսուլֆիտներ. քիմիկատներ 
գործվածքներին անջրանցիկություն հաղորդելու 
համար. քիմիկատներ գործվածքների 
տոգորման համար. քիմիկատներ կաշվին 
անջրանցիկություն հաղորդելու համար. յոդ 
քիմիական նպատակների համար. յոդի աղեր. 
յոդական թթու. յոդ արդյունաբերական 
նպատակների համար. իզոտոպներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. ճենակավ 
(սպիտակ). դիատոմիտ. կիզելգուր. կրիպտոն. 
կաթնաթթու. կաթնաֆերմենտներ քիմիա կան 
նպատակների համար. լանթան. պատ-
րաստուկներ ոսպնյակների խամրումը կանխելու 
համար. լիթիումի օքսիդ. լիթիում. պաշտպանիչ 
նյութեր քարե շարվածքի համար, բացառությամբ 
ներկերի և յուղերի. պաշտպանիչ նյութեր 
աղյուսե շարվածքի համար, բացառությամբ 
ներկերի և յուղերի. մագնեզիտներ. մագնեզիումի 
քլորիդներ. մանգանատներ. մանգրենու կեղև 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
քիմիկատներ ապակու փայլատման համար. 
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սնդիկ. սնդիկի աղեր. սնդիկի օքսիդներ. 
մետաղակերպներ. ազնիվ մետաղների աղեր, 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ մետաղների շիկամշակման 
համար. մեթան. քիմիական պատրաստուկներ 
խաղողը չոռից (սնկային հիվանդություն) 
պաշտպանելու համար. հանքային թթուներ. 
աղեր արդյունաբերական նպատակների 
համար. խոնավացնող պատրաստուկներ 
ներկելիս օգտագործելու համար. նավթալին. 
նեոդիմ. նեոն. նեպտունիում. թունավոր գազերի 
չեզոքարարներ. քիմիական պատրաստուկներ 
հատիկաբույսերը մրիկից պաշտպանելու 
համար. ուրանի նիտրատ. զգայունացված 
թիթեղիկներ օֆսեթ տպագրության համար. 
օլիվին (ձիթակն) (սիլիկատային միներալ). 
ոսկու աղեր. թրթնջկաթթվային կալիում. 
օքսալատներ. թրթնջկաթթու. թթվածին 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ջրածնի պերօքսիդ արդյունաբերական 
նպատակների համար. պալադիումի քլորիդներ. 
բորակով ներծծված թուղթ. լուսաչափական 
թուղթ. զգայունացված թուղթ. լակմուսաթուղթ. 
պեկտիններ լուսանկարչության մեջ օգտա-
գործելու համար. նատրիումի պերբորատներ. 
պերկարբոնատներ. պերքլորատներ. պերսուլ-
ֆատներ. պերծծմբական թթու. կարբոլային 
թթու արդյունաբերական նպատակների 
համար. ֆոսֆատներ (պարարտանյութեր). 
խարամներ (պարարտանյութեր). ֆոսֆա-
տիդներ. ֆոսֆոր. սուպերֆոսֆատներ 
(պարարտա նյութեր). թուղթ լուսապատճենման 
համար. ֆոսֆորական թթու. գործվածք 
լուսապատճենների համար. լուսահայտածիչներ. 
լուսազգայունարարներ. պիկրինային թթու. 
չմշակված պլաստմասսաներ. պլաստիզոլներ. 
կապարի ացետատ. կապարի օքսիդ. 
պլուտոնիում. պոլոնիում. կարտոֆիլի ալյուր 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
տորֆահումուսային թաղարներ այգեգործության 
և բանջարաբուծության համար. պոտաշ. 
կալիում. ջրային պոտաշ. պրազեոդիմ. 
պրոմեթիում. պրոտակտինիում. չմշակված 
պրոտեիններ. պիրոգխտորաթթու. քվեբրախո 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր. չմշակված 
արհեստական խեժեր. ռադիոակտիվ տարրեր 
գիտական նպատակների համար. ռադոն. 

ռադիում գիտական նպատակների համար. 
սառնազդակներ. հացահատիկային բույսերի 
մշակման կողմնակի արգասիքներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
չմշակված ակրիլային խեժեր. ռենիում. 
զգայունացված ռենտգենյան լուսակայված 
թաղանթներ. բաղադրություններ դողերը 
նորոգելու համար. ռուբիդիում. կաղապարման 
ավազ. սալիցիլային թթու. սելիտրա. սամարիում 
սոուսներ ծխախոտը բուրավետացնելու համար. 
մետաղական օճառներ արդյունաբերա կան 
նպատակների համար. սկանդիում. սեբա-
ցինային թթու. աղեր (քիմիական պատրաս-
տուկներ). չմշակված աղեր (հումք). աղեր 
(պարարտանյութեր). սելեն. սերմերի պահ-
պանմանը նպաստող նյութեր. սիլիկատներ. 
սիլիցիում. սիլիկոններ. նատրիում. սուլֆիտներ. 
քիմիկատներ զոդման համար. քիմիկատներ 
եռակցման համար. կալցինացված սոդա. 
կաուստիկներ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. կաուստիկ սոդա 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
նատրիումի աղեր (քիմիական պատրաս-
տուկներ). ծծումբ. ազոտաթթվային բիսմութ 
քիմիական նպատակների համար. բարիտներ. 
շպինելներ (օքսիդային հանքանյութ). ստեարի-
նային թթու. ստրոնցիում. մուր արդյու-
նաբերական կամ գյուղատնտեսական 
նպա տակ ների համար. հեղուկներ էլեկտրա կան 
կուտակիչները սուլֆատազրկելու համար. 
սուլֆաթթուներ. ծծմբային թթու. ծծմբական 
թթու. աղտոր դաբաղման ժամանակ 
օգտագործելու համար. քիմիկատներ անտա-
ռային տնտեսության համար, բացառությամբ 
ֆունգիցիդների, հերբիցիդների, միջատա-
սպանների և մակաբուծասպանների. տալկ 
(մագնեզիումի սիլիկատ). աղաղակեղև. 
տանիններ. դաբաղիչ նյութեր. կալցիումի աղեր. 
դաբաղաթթու. տապիոկայի ալյուր արդյունա-
բերական նպատակների համար. գինեքար, 
բացառությամբ դեղագործական նպատակ ների 
համար օգտագործվողի. գինեթթու. տեխ-
նեցիում. տելուր. մակերևութային ակտիվ 
նյութեր. տերբիում. քիմիկատներ ապակին 
ներկելու համար. պատրաստուկներ ապակու 
խամրումը կանխելու համար. քիմիկատներ 
պատուհանի ապակիների խամրումը կանխելու 
համար. հող բույսեր աճեցնելու համար. 
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ֆուլերային հող տեքստիլ արդյունաբերության 
համար. հազվագյուտ հողեր. պարարտ 
կավահող. քառաքլորմեթան. քառաքլորիդներ. 
խոնավացնող պատրաստուկներ մանածա-
գործության համար. թալիում. թիոկարբոնիլիդ. 
թուլիում. թորիում. տիտանի երկօքսիդ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
տիտանիտ. տոլուոլ. տորֆ (պարարտանյութ). 
պաշտպանիչ նյութեր կղմինդրի համար. 
բացառությամբ ներկերի և յուղերի. 
վոլֆրամական թթու. ուրանի օքսիդ. հեղուկ 
ապակի (լուծվող). արդյունաբերական 
պատրաս տուկներ միսը փափկացնելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ խաղողի 
հիվանդությունների կանխարգելման համար. 
գինու սպիրտ. երանգավորող աղեր 
(լուսանկարչություն). ռետինացնող (վուլկա-
նացնող) պատրաստուկներ. վիթերիտ. քսենոն. 
իտերբիում. իտրիում. քլորիդներ. սուլֆատներ. 
ցիրկոնիումի երկօքսիդ. արդյունաբերական 
պատրաստուկներ սննդամթերքի պատ-
րաստման գործընթացն արագացնելու համար. 
ամոնիակ (ցնդող ալկալի) արդյունաբերական 
նպատակների համար. ալկալիական յոդիդներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ալկալիական մետաղներ. ալկալիական 
մետաղների աղեր. ալկալոիդներ. ալգինատներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ալյումինի ացետատ. օսլայի շրեշ (սոսինձ) 
(բացառությամբ գրասենյակային կամ 
կենցաղային սոսնձի). ամոնիումի աղեր. 
կենդանական ածուխ. ազոտաթթվական 
արծաթ. գունաբացող քիմիկատներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. 
բանջարանոցային կուլտուրաների սերմերի 
ծլմանը խոչընդոտող պատրաստուկներ. 
նիտրատներ. սոսինձներ երեսապատման 
սալիկների համար. բարիումի սուլֆատ. 
քիմիական նյութեր ներկեր պատրաստելու 
համար. մեթիլբենզոլ. մեթիլբենզեն. նատրիումի 
երկկարբոնատ քիմիական նպատակների 
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ, ոչ 
բժշկական կամ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. գունաթափող պատրաս-
տուկներ արդյունաբերական նպատակների 
համար. զգայունացված չլուսակայված 
լուսաժապավեններ. փայտասպիրտի թորման 
արգասիքներ. հալանյութեր կարծր զոդման 

համար. հալանյութեր զոդման համար. բրոմ 
քիմիական նպատակների համար. 
անթրացենային քլորացված յուղ բույսերի 
պաշտպանության համար. ֆլոկուլյանտներ. 
լեցիթին (հումք). սուբստրատներ (տակդիրներ) 
բույսերն առանց հողի աճեցնելու համար 
(գյուղատնտեսություն). ցելյուլոզ ների 
(թաղանթա նյութերի) բարդ եթերներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. կազեին 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ցելյուլոզների (թաղանթանյութերի) ածանց-
յալներ (քիմիական նյութեր). ցելյուլոզների 
(թաղանթանյութերի) պարզ եթերներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
մանրէաբանական պատրաստուկներ ոչ 
բժշկական նպատակների համար. 
մանրէաբանական պատրաստուկներ ոչ 
բժշկական կամ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. կուլտուրաներ միկրո-
օրգանիզմներից, բացառությամբ բժշկական 
կամ անասնաբուժական նպատակներով 
օգտագործվողների. գազի մուր արդյունա-
բերական նպատակների համար. զգայու-
նացված չլուսակայված կինոժապավեններ. 
կոբալտի օքսիդներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. սոսինձներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. յուղեր 
մշակված կաշվի մշակման համար. կրեոզոտ 
քիմիական նպատակների համար. բաղա-
դրություններ ձայնասկավառակների արտա-
դրության համար. նյութեր ճարպերն անջատելու 
և տարրալուծելու համար. պլաստմասսաների 
դիսպերսում. լուծիչներ լաքերի համար. 
քաղցրացնող նյութեր. արհեստական 
(քիմիական պատրաստուկներ). քիմիկատներ 
ջրի մաքրման համար. փափկիչներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
զտող նյութեր չմշակված պլաստմասսաներից. 
զտող նյութեր քիմիական նյութերից. զտող 
նյութեր անօրգանական նյութերից. զտող 
նյութեր բուսական նյութերից. գլյուկոզա 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
սոսնձանյութ (սոսինձ), բացառությամբ 
գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
բնական սոսինձներ (սոսնձող նյութեր) 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ, որոնք աղյուսե կամ քարե 
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շարվածքը պաշտպանում են խոնավությունից, 
բացառությամբ ներկերի. ձկան սոսինձ, 
բացառությամբ գրասենյակային, սննդային 
կամ կենցաղային նպատակների համար 
օգտագործվողների. կոնսերվանտներ գարեջրի 
համար. սինթետիկ նյութեր յուղերը կլանելու 
համար. խեցեգործական նյութեր մասնիկների 
տեսքով, որպես զտող միջոցներ օգտագործելու 
համար. կոմպոստ. բաղադրություններ 
տեխնիկական խեցեղենի արտադրության 
համար. դիատոմային հող. մետաղների 
խածանյութեր. պատրաստուկներ բույսերի աճը 
կարգավորելու համար. պատրաստուկներ 
նստվածքի (դիրտի) հեռացման համար, 
բացառությամբ կենցաղայինի. ծովաջուր 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
միկրոտարրերով հարստացված պատրաս-
տուկներ բույսերի համար. քափուր 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
քիմիական ուժեղարարներ թղթի համար. 
քիմիական ուժեղարարներ կաուչուկի (ռետինի) 
համար. բուսահող (հումուս) հողը պարար-
տացնելու համար. մագնիսական հեղուկ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
կառավարող սարքի ուժեղարարի հեղուկներ. 
փոխհաղորդակային հեղուկ. պատրաստուկներ 
շարժիչներում հեղուկների եռալն արգելակող 
բաղադրությունների համար. խեցեգործական 
հավելանյութեր, որոնք օգտագործվում են 
թրծման ժամանակ (հատիկավոր և փոշու 
տեսքով). բաղադրություններ տրանսպոր տային 
միջոցների շարժիչները սառեցնելու համար. 
քիմիկատներ ռադիատորները լվալու (մաքրելու) 
համար. մածկանման լցանյութեր ավտոմոբիլի 
թափքի վերանորոգման համար. ժելեր 
էլեկտրաֆորեզի համար. մածիկներ ապա-
կիների համար. փքեցրած կավ հիդրո-
պոնիկական կուլտուրաների համար 
(հիմնա նյութ). պատրաստուկներ պաստառ ները 
պոկելու համար. քիմիական հավելանյութեր 
յուղերի համար. յուղային մածիկներ (մածվածք). 
սերմերի գեներ գյուղատնտեսական արտա-
դրության համար. ցողունային բջիջներ, 
բացառությամբ բժշկական կամ անասնա-
բուժական նպատակներով օգտագործվողների. 
կուլտուրաներ կենսաբանական հյուսվածք-
ներից, բացառությամբ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակներով օգտա-

գործվողների. պարարտանյութեր ձկան 
ալյուրից. ֆերմենտային պատրաստուկներ 
սննդի արդյունաբերության համար. 
ֆերմենտներ սննդի արդյունաբերության 
համար. գլյուկոզա սննդի արդյունաբերության 
համար. լեցիթին սննդի արդյունաբերության 
համար. լեցիթին արդյունաբերական 
նպատակների համար. պեկտին սննդարդյունա-
բերության համար. պեկտին արդյունաբերա-
կան նպատակների համար. գինեթթվային 
կալիում (տարտրատ) սննդի արդյունաբերության 
համար. գինեթթվային կալիում (տարտրատ) 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
ալգինատներ սննդային արդյունաբերության 
համար. սնձան (գլյուտեն) սննդի 
արդյունաբերության համար. սնձան (գլյուտեն) 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
կաթնաշաքար (լակտոզ) սննդարդյունա-
բերության համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
կաթնաշաքար (լակտոզ) (հումք). կաթնա-
ֆերմենտներ սննդի արդյունաբերության 
համար. կաթնաֆերմենտներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. կազեին 
սննդարդյունաբերության համար. անուշադրի 
սպիրտ. քիմիական նյութեր պիգմենտներ 
պատրաստելու համար. պատրաստուկներ 
միկրոօրգանիզմներից, բացառությամբ բժշկա-
կան կամ անասնաբուժական նպատակներով 
օգտագործվողների. հողային խառնուրդներ 
թաղարային մշակաբույսերի համար. պատրաս-
տուկներ մետաղների մխամեղմման համար. 
գլյուտամինի թթու արդյունաբերական 
նպատակների համար. թեյի լուծամզուքներ 
(էքստրակտ) դեղագործական ապրանքների 
արտադրության համար.  թեյի լուծամզուքներ 
(էքստրակտ) սննդարդյունաբերության համար. 
օրգանական թափուկներ (պարարտանյութ). 
թեյի լուծամզուքներ (էքստրակտ) կոսմետիկայի 
արտադրության համար. կոլագեն (սոսնձանյութ) 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
սիլիցիումի կարբիդ (չմշակված). օժանդակ 
միջոցներ ոչ բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար. վիտամիններ սննդային 
հավելույթների արտադրության համար. 
վիտամիններ սննդարդյունաբերության համար. 
հակաօքսիդանտներ արդյունաբերության մեջ 
օգտագործելու համար. հակաօքսիդանտներ 
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կոսմետիկայի արտադրության համար. 
հակաօքսիդանտներ դեղագործական ապրանք-
ների արտադրության համար. հակա-
օքսիդանտներ սննդային հավելույթների 
արտադրության համար. պրոտեիններ 
արդյունաբերության համար, պրոտեիններ 
սննդային հավելույթների արտադրության 
համար. պրոտեիններ սննդարդյունաբերության 
համար. ամոնիումի նիտրատ. վիտամիններ 
դեղագործական ապրանքների արտադրության 
համար. վիտամիններ կոսմետիկական 
արտադրության համար. ֆլավոնոիդներ 
արդյունաբերական նպատակների համար 
(ֆենոլային միացություններ), թիմոլ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
հողի հերկելի շերտ. փոխհաղորդիչ յուղեր. 
չմշակված պոլիմերային խեժեր. քիմիական 
պատվածքներ ակնաոսպնյակների համար. 
կալոմել (սնդիկի քլորիդ). գոմաղբ. քսիլոլ. 
քսիլեն. բենզոլ. չմշակված բենզոլ. գրաֆեն. 
գիպս որպես պարարտանյութ օգտագործելու 
համար. նանոփոշիներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. դեղապատիճների 
արտադրության համար օգտագործվող 
դենդրիմերի հիմքով պոլիմերներ. քիմիական 
նյութեր հացահատիկային բույսերի հիվան-
դությունների կանխարգելման համար:
(740) Ներսես Իսաջանյան

____________________

(210) 20192601  (111) 31437
(220) 18.12.2019 (151) 14.09.2020
   (181) 18.12.2029
(730) Թիբոլլի Էլ Էլ Սի, PR 
(442) 02.03.2020
(540) 

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

դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի ամրացման 
համար. լոսյոններ մազերի համար. միջոցներ 
մազերը ներկելու համար. պատրաստուկներ 
մազերը գանգրացնելու համար. շամպուններ. 
լաքեր մազերի համար. չոր շամպուններ. 
հինա (կոսմետիկական ներկանյութ). մազերի 
լավորակիչներ. պատրաստուկներ մազերն 
ուղղելու համար. բասմա (կոսմետիկական 
ներկանյութ). մազահեռացման մոմ.

դաս 11. չորուցիչներ մազերի համար. 
լամպեր մազերը գանգրացնելու համար.

դաս 21. սանրեր (մեծատամ) մազերի 
համար:
(740) Ներսես Իսաջանյան

____________________

(210) 20192602  (111) 31438
(220) 18.12.2019 (151) 14.09.2020
   (181) 18.12.2029
(730) Թիբոլլի Էլ Էլ Սի, PR 
(442) 02.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի 

ամրացման համար. հղկաքարեր. պատրաս-
տուկներ գործիքներ սրելու համար. քարեր 
սափրվելու համար (կապող միջոցներ). նշի յուղ. 
նշի օճառ. համպար (պարֆյումերիա). 
պատրաստուկներ սպիտակեղենին փայլ 
հաղորդելու համար. օսլա (ապրետուր). կարմիր 
կրոկուս ողորկման համար. օճառներ. 
գործվածքների երանգները վերականգնող 
օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի համար.  
էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. օճառներ սափրվելու համար. շրթներկ. 
բամբակե տամպոններ կոսմետիկական 
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նպատակների համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. բերգամոտի յուղ. կավիճ 
սպիտակեցման համար. մաշկը սպիտակեցնող 
կոսմետիկական կրեմներ. պատրաստուկներ 
կաշվի գունաթափման համար. աղեր 
սպիտակեցման համար. սոդա սպիտակեցման 
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար. 
օսլա սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. 
բուրավետ փայտանյութ. պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի ողողման համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. լաքեր եղունգների համար. 
միջոցներ գրիմ անելու համար. լոսյոններ 
մազերի համար. մետաղների կարբիդներ 
(հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ (հղկա-
նյութեր). եթերային յուղեր մայրու ծառից. 
հրաբխային մոխիր մաքրման համար. կոշիկի 
քսուքներ. միջոցներ մազերը ներկելու համար. 
պատրաստուկներ մազերը գանգրացնելու 
համար. արհեստական թարթիչներ. 
կոսմետիկական միջոցներ թարթիչների 
համար. պատրաստուկներ մաքրելու կամ 
փայլեցնելու համար. պատրաստուկներ 
ողորկման համար. կոշիկների խնամքի 
միջոցներ. մոմեր կահույքի և հատակների 
փայլեցման համար. փայլ տվող 
պատրաստուկներ (ողորկման համար). կոշիկի 
մոմեր. կոշիկի կուպր. մոմ բեղերի համար. մոմ 
մանրահատակի համար. ողորկելու մոմեր. 
դերձակի մոմ. եթերային յուղեր կիտրոնից. 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ներկանյութեր 
զուգարանի ջրի համար. պահպանող 
բաղադրություններ կաշվի համար (փայլեցնող). 
կորունդ (հղկանյութ). կոսմետիկական միջոցներ 
կենդանիների համար. կոսմետիկական 
հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ. 
բամբակ կոսմետիկական նպատակների 
համար. մաքրող կավիճ. բծերը հանելու 
միջոցներ. կոսմետիկական մատիտներ. 
քսուքներ ողորկման համար. կոսմետիկական 
կրեմներ. լվացքի սոդա, մաքրելու համար. 
մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի համար. 
մոմեր. կրեմներ կաշվի համար. լվացող 
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական 
և բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների. լուծույթներ մաքրելու 
համար. ճարպազերծող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական նպա-

տակների համար օգտագործվողների. 
պատրաս տուկներ դիմահարդարանքը հեռաց-
նելու համար. ատամի մածուկներ. ատամի 
փոշիներ. կենցաղային հակադիրտեր. ալմաստի 
փոշի (հղկանյութ). կենցաղային հակա-
ստատիկներ. զմռնիտի թուղթ. պատրաստուկ-
ներ լաքը հեռացնելու համար. զմռնիտի 
կտորներ. պատրաստուկներ գունազերծման 
համար. պատրաստուկներ արծնուկը 
հեռացնելու համար. ժավելաջուր. նարդոսի 
ջուր. բուրավետ ջուր. հարդարանքի ջուր. 
օճառածառի կեղև լվացքի համար. զմռնիտ. 
խունկ. դեպիլյատորներ. մազահեռացնող մոմ. 
պատրաստուկներ լվացքը թրջելու համար. 
եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր). եթերա յին 
յուղեր. ծաղիկների էքստրակտներ (պար-
ֆյումերիա). գրիմ. պատրաստուկներ մաքրելու 
համար. հիմքեր ծաղկային օծանելիքների 
համար. բաղադրություններ հոտավետ 
նյութերով ծխեցման համար (պարֆյումերիա). 
բուրավետիչներ ամոքահունց խմորից 
պատրաստվող հրուշակեղենի համար 
(եթերային յուղեր). գաուլտերյան յուղ. կոսմե-
տիկական վազելին. գերանիոլ. յուղեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. ջրածնի 
պերօքսիդ կոսմետիկական նպատակների 
համար. հելիոտրոպին. կոսմետիկական յուղեր. 
հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր, որոնք 
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր 
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների 
համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր. 
իոնոն (պարֆյումերիա). լոսյոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
հարդարանքի կաթ. սպիտակեցնող պատրաս-
տուկներ լվացքի համար. արդուզարդի 
միջոցներ. հեղուկներ ապակիների, այդ թվում՝ 
հողմապակիների մաքրման համար. պատ-
րաստուկներ գործվածքները կոկելու (օսլայելու) 
համար. անանուխի էսենցիա (եթերայուղ). 
դաղձ օծանելիքի արտադրության համար. 
կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի համար. 
մուշկ. չեզոքացնող միջոցներ մշտա-
գանգրացման համար. շամպուններ. օծանելիք. 
արհեստական եղունգներ. պատրաստուկներ 
եղունգների խնամքի համար. պատրաստուկներ 
պատի պաստառները մաքրելու համար. 
ողորկման թուղթ. ապակե հղկաթուղթ. 
պարֆյումերիային արտադրանք. կոսմե-
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տիկական միջոցներ մաշկը խնամելու համար. 
օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. հղկաքարեր 
ողորկման համար. պեմզա (չեչաքար). 
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. դիմափոշի. պատրաստուկներ 
սափրվելու համար. հոտազերծող օճառներ. 
հոտավետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի 
բուրավետացման համար. սաֆրոլ. հատով 
օճառներ հարդարանքի համար. սոդայի 
մոխրաջուր. մատիտներ հոնքերի համար. 
հարդարանքի (արդուզարդի) տալկ. 
կոսմետիկական ներկանյութեր. բևեկնայուղ 
ճարպազերծման համար. տերպենթինի յուղ 
ճարպազերծման համար. տերպեններ 
(եթերային յուղեր). հղկապաստառ. զմռնիտային 
պաստառ ապակե հղկանյութով. արդուզարդի 
միջոցներ քրտնելու դեմ (արդուզարդի 
պարագաներ). օճառներ քրտնելու դեմ. 
կիզելգուր ողորկման համար. հղկանյութեր. 
հղկաթուղթ. անուշադրի սպիրտ (լվացող, 
մաքրող միջոց). ալյումինային շիբեր 
(հականեխիչներ). նշի կաթ կոսմետիկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
ժանգը հեռացնելու համար. կոսմետիկական 
միջոցներ արևայրուքի համար. բուրավետիչներ 
(եթերային յուղեր). բուրավետիչներ ըմպե-
լիքների համար (եթերային յուղեր). կենցաղային 
քիմիական գունաբացող նյութեր սպիտակեղենի 
համար. աղեր վաննաների համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. ներկանյութեր մորուքի և 
բեղերի համար. կոսմետիկական պատրաս-
տուկներ նիհարելու համար. սոսինձներ 
արհեստական թարթիչների ամրացման 
համար. պատրաստուկներ ներկերը հեռացնելու 
համար. հոտազերծիչներ մարդու կամ 
կենդանիների համար. դեկորատիվ փոխատիպ 
նկարներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կապակցող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. գունազրկող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը 
փափկացնելու համար. պատրաստուկներ 
ատամների պրոթեզները մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ ջրհորդանները մաքրելու 
համար. շամպուններ ընտանի կենդանիների 
համար (ոչ բուժական խնամքի միջոցներ). 
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 

անձեռոցիկներ. պատրաստուկներ ատամների 
պրոթեզների ողորկման համար. կպչուն նյութեր 
կոսմետիկական միջոցների համար. սափրվելու 
լոսյոններ. լաքեր մազերի համար. թարթիչների 
տուշ՝ ներկ. հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկ-
ներից և խոտերից. աերոզոլներ բերանի խոռոչի 
թարմացման համար. պատրաստուկներ չոր 
մաքրման համար. պատրաստուկներ մանրա-
տախտակի վրայից մոմը հեռացնելու համար 
(մաքրող միջոցներ). սահումը կանխող մոմ 
հատակի համար. հեղուկներ հատակի համար, 
որոնք կանխում են սահելը. սեղմված օդով 
բալոններ մաքրման և փոշու հեռացման համար. 
ժել ատամների սպիտակեցման համար. լվացող 
միջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաքրելու 
համար. պատրաստուկներ բույսերի տերևներին 
փայլ հաղորդելու համար. խնկաձողիկներ. 
խոնավակլանիչ նյութեր սպասք լվացող 
մեքենաների համար. օդի բուրավետիչներ. 
շերտիկներ շնչառությունը թարմացնելու 
համար. հոտազերծիչներ ընտանի կենդանիների 
համար. մաքրող միջոցներ անձնական 
հիգիենայի համար. ախտահանիչներ կամ 
հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ հալվե 
վերայով կոսմետիկական նպատակների 
համար. ժելեր մերսման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
փայլ շրթունքների համար. բալզամներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. չոր շամպուններ. կպչուն 
պիտակներ եղունգների համար. արևա-
պաշտպան պատրաստուկներ. եթերային յուղեր 
ցիտրոնից. հինա (կոսմետիկական ներկանյութ). 
գուտալին (կոշիկի քսուք). տուփեր շրթներկի 
համար. պատրաստուկներ լոգանքի համար ոչ 
բժշկական նպատակների համար. մազերի 
լավորակիչներ. պատրաստուկներ մազերն 
ուղղելու համար. դիմահարդարումը հեռացնող 
պատրաստուկներով տոգորված անձեռոցիկներ. 
կոլագեններ (սոսնձանյութ) կոսմետիկական 
նպատակների համար. սպիտակեցնող 
շերտիկներ ատամների համար. սննդային 
բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). բուսական 
կոսմետիկական պատրաստուկներ, ոչ 
բուժական մաքրող միջոցներ անձնական 
հիգիենայի համար. բուսական էքստրակտներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
եղունգների լաքահանիչներ. մոմ հատակի 
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համար. շամպուններ կենդանիների համար (ոչ 
բժշկական խնամքի միջոցներ). պատրաս-
տուկներ աչքերը լվանալու համար, ոչ բժշկական 
նպատակների համար. հեշտոցային լուծույթներ 
անձնական հիգիենայի կամ հոտազերծման 
համար. կենցաղային քիմիական պատրաս-
տուկներ մաքրելու համար. բույր տարածող 
հոտավետ եղեգներ. սպիտակեցնող (գունա-
զրկող) միջոցներ կենցաղային նպատակների 
համար. մերսման մոմեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
միջոցներ երեխաների համար. շնչառությունը 
թարմացնող պատրաստուկներ անձնական 
հիգիենայի համար. մաքրող միջոցներով 
տոգորված մանկական սրբիչներ. բասմա 
(կոսմետիկական ներկանյութ). աչքի ժելային 
վիրակապեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. փայլփլուքներ եղունգների համար.

դաս 9. էլեկտրական կոճեր. մասնիկների 
ուժեղարարներ. հագուստին ամրացվող լույս 
անդրադարձնող սկավառակներ տրանս-
պորտային վթարները կանխելու համար. 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանության 
անհատական միջոցներ. դժբախտ պատա-
հարներից, ճառագայթումից և կրակից 
պաշտպանող հագուստ. էլեկտրական 
կուտակիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. կուտակիչների բանկաներ. 
էլեկտրական կուտակիչների պատյաններ. 
կուտակչային մարտկոցների խտաչափներ. 
ջրաչափներ. կուտակիչի թիթեղներ. տագնապի 
ազդասարքեր. ձայնային ազդանշանային 
սարքեր. ձայնահաղորդիչներ. ձայնագրման 
սկավառակներ. խոսափողեր. ճառագայթա-
չափներ. գումարման սարքեր. գազախ-
տաչափներ. լուսախոշորացուցիչներ. 
երկաթու  ղային ուղեփոխ սլաքների հեռա-
կառավարման էլեկտրադինամիկական 
ապարատուրա. մագնիսներ. էլեկտրա-
մագնիսների կոճեր. օդի բաղադրության 
անալիզի ապարատներ. վթարային 
ազդասարքեր. սպիրտաչափներ. շարժա-
քանոններ. սննդամթերքի և կերերի անալիզի 
սարքեր. էլեկտրական հեռավառոցքային 
ապարատներ. վառոցքի համակարգերի 
մարտկոցներ. բարձրաչափներ. դժբախտ 
պատահարներից պաշտպանող ասբեստե 
գործվածքից ձեռնոցներ. կրակից պաշտպանող 

հագուստ ասբեստե գործվածքներից. 
ամպերաչափներ. ձայնի ուժեղարարներ. 
էլեկտրոնային ուժեղարար լամպեր. հողմա-
չափներ. տրամաչափիչ օղեր. կրակմարիչներ. 
անոդներ. անոդային մարտկոցներ. 
ալեհավաքներ. հակաշլացման լուսապաշտպան 
ապակիներ. սաղավարտների հովարներ. 
խանգարումապաշտպան սարքեր (էլեկտրա-
կանություն). տրանսֆորմատորներ (էլեկտրա-
կանություն). բացվածքաչափներ (օպտիկական). 
դրամները հաշվելու և տեսակավորելու 
մեքենաներ. բաշխիչ տուփեր (էլեկտրա-
կանություն). տեղագրական գործիքներ. չափիչ 
ժապավեններ. օբյեկտիվներ աստղա-
լուսանկարչության համար. ջերմաէլեկտրո-
նային լամպեր. ուսուցման տեսալսողական 
միջոցներ. կանխավճարով աշխատող 
երաժշտական ավտոմատներ. կանխավճարով 
աշխատող ավտոմատների մեխանիզմներ. 
ժետոնով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. տրամաչափիչներ. համե-
մատիչներ. հրդեհի ազդանշանիչներ. 
ավտոմեքենայի անվադողերում ցածր ճնշման 
ավտոմատ ցուցիչներ. ձողիկներ ստորգետնյա 
ջրերի աղբյուրների տեղադրությունը որոշելու 
համար. փրկարարական լաստեր. կշեռքներ. 
օդերևութաբանական զոնդ-գնդեր. մագնի-
սական ժապավենների մագնիսա թափման 
սարքեր. մագնիսական ժապավենների վրա 
գրանցման սարքեր. մագնիսական 
ժապավեններ. ճնշաչափներ. կշռման 
սարքավորանք. հարթակավոր կշեռքներ. 
հրդեհաշիջման ժամանակ օգտագործվող 
հարվածող հարմարանքներ. լիցքավորող 
սարքեր էլեկտրական կուտակիչների համար. 
բետատրոններ. տոմսերի վաճառքի ավտո-
մատներ. բարձրախոսների պատյաններ. 
մակրոոսպնյակներ. հավելադիր ոսպնյակներ. 
ծայրային կցորդիչներ (էլեկտրականություն). 
ճնշման ցուցիչ-խցաններ փականների համար. 
գալվանաչափներ. զանգերի կոճակներ. 
ճյուղավորման տուփեր (էլեկտրականություն). 
նվագարկիչների տոնարմներ. սպիրտային 
հարթաչափներ. գրասենյակային սարքա-
վորանք ծակոտաքարտերի օգտագործմամբ. 
էլեկտրական մալուխների պարուտակներ. 
շրջանակներ դիապոզիտիվների (թափանցա-
պատկերների) համար. հաշվիչ սկավառակ ներ. 
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լոգարիթմական շրջանաձև քանոններ. 
լոգարիթմական քանոններ. հաշվասարքեր. 
բացովի տրամաչափիչներ. ձևանմուշներ 
(չափիչ գործիքներ). լուսապատճենման 
ապարատներ. կինոնկարահանման խցիկներ. 
մազական խողովակներ. ձայնագրությունների 
կրիչներ. պաշտպանիչ սաղավարտներ. 
շնչադիմակներ, բացառությամբ արհեստական 
շնչառության համար նախատեսվածների. 
եռակցողի դիմապանակներ. ակնոցների 
շղթաներ. ջերմակարգավորման սարքեր. 
լուսանկարչական լաբորատորիաներ. ստուգիչ-
չափիչ սարքեր շոգեկաթսաների համար. 
չորացուցիչներ (լուսանկարչություն). կինո-
ֆիլմերի (կինոժապավենների) մոնտաժման 
հարմարանքներ. տպասխեմաներ. լուսա-
ազդանշային (առկայծումային) ապարատներ. 
ազդանշանային զանգեր. մանրադիտակների 
առարկայական ապակիների պատյաններ. 
էլեկտրական կոլեկտորներ. արտադրական 
գործընթացների հեռակառավարման էլեկ-
տրական տեղակայանքներ. փակ անջատիչ ներ 
(էլեկտրականություն). կոմուտատորներ. 
ծովային կողմնացույցներ. օկուլյարներ (ակնա-
պակիներ), ջուլհակային խոշորացույցներ. 
քայլաչափներ. հաշվիչներ. մետրոնոմներ. 
էլեկտրական կոնդենսատորներ. էլեկտրա-
հաղորդիչներ. էլեկտրական մայրուղիներ. 
էլեկտրական շղթայի գործարկիչներ. գծային 
միացիչներ (էլեկտրականություն). միացման 
տուփեր (էլեկտրականություն). կոմուտացման 
վահաններ. էլեկտրական հպակներ. 
նամականիշներով վճարումների վերա-
հսկողության ապարատներ. Էլեկտրական 
կարգավորող սարքեր. հսկողության էլեկ-
տրական սարքավորումներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
տրանսպորտային միջոցների արագությունը 
վերահսկող սարքեր. էլեկտրական կերպա-
փոխիչներ. լուսապատճենման սարքեր 
(լուսանկարչական, էլեկտրաստատիկ, ջեր-
մային). ակնոցների նրբաքուղեր. թորանոթներ. 
թորանոթները պահող հարմարանքներ. ուղղիչ 
ոսպնյակներ (օպտիկա). օբյեկտիվներ 
(ոսպնյակներ) (օպտիկա). տիեզերագրական 
գործիքներ. կոստյումներ ջրասուզակության 
համար. կոմուտացման էլեկտրական 
ապարատներ. էլեկտրական փոխարկիչներ. 

սահմանափակիչներ (էլեկտրականություն). 
խցակի էլեկտրական երկժանիներ. հոսանքի 
ուղղիչներ. ռեդուկտորներ (էլեկտրական). 
դերձակների մետրեր. հալքանոթներ 
(լաբորատոր). կաշիների հաստությունը չափող 
սարքեր. ցիկլոտրոններ. կեղծ դրամների 
դետեկտորներ. փականակներն իջեցնող 
մեխանիզմներ (լուսանկարչություն). խտա-
չափներ. մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. լաբորա-
տոր տակդիրներ. մետաղադետեկտորներ 
արդյունաբերական կամ ռազմական նպա-
տակների համար. սոնարներ. դետեկտորներ. 
լուսանկարչական փականներ. մեմբրաններ 
(ակուստիկա). դիապոզիտիվների կենտրոնա-
դրման սարքեր. լուսանկարչական 
ապարատներ. դիապոզիտիվներ (լուսա-
նկարչություն). դիասկոպներ. հեռավորություն 
չափող սարքեր. դիկտոֆոններ. դիֆրակցիոն 
ապարատներ (մանրազննություն). բարձրա-
խոսներ. էլեկտրական ապահովիչներ. 
նվագարկիչներ. մանրադիտակներ. հեռա-
ձայնագրման սարքեր. հեռաչափներ (սարքեր). 
բաշխիչ վահաններ (էլեկտրականություն). 
բաշխիչ կառավարակետեր (էլեկտրա-
կանություն). չափակարկիններ. չափիչներ. 
չափիչ սարքեր. դինամոմետրեր (ուժաչափներ). 
ջրի մակարդակի ցուցիչներ. հրշեջային 
փրկասանդուղքներ. բռնկումային լամպեր 
(լուսանկարչություն). հեռախոսափողեր. ֆլուո-
րե սցենտող (լուսածոր) էկրաններ. պրոյեկցիոն 
էկրաններ. աշխատողների դեմքը պաշտպանող 
վահաններ. էկրաններ (լուսանկարչություն). 
լուսանկարչության մեջ օգտագործվող չորաց-
ման հարմարանքներ. հոսանքի կորստի 
էլեկտրական ցուցիչներ. էլեկտրական չափիչ 
սարքեր. էլեկտրական մալուխներ. էլեկտրա-
հաղորդագծեր. կառավարման վահաններ 
(էլեկտրականություն). գալվանական տարրեր. 
էլեկտրական գծերի միացքներ. էլեկտրական 
միացքներ. էլեկտրական ռելեներ. էլեկտրո-
լիտային վաննաներ. էլեկտրոնային ազդա-
նշանների հաղորդիչներ. ռադիոհաղորդիչներ 
(հեռակապ). ակուստիկ սկավառակները 
մաքրելու հարմարանքներ. ձայնագրման 
ժապավեններ. տրանսպորտային միջոցների 
անցած տարածության (կմ, մղոն) հաշվիչներ. 
կոճեր (լուսանկարչության). մեխանիկական 
ցուցանակներ. էպիդիասկոպներ. փորձա-
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նոթներ. հավասարակշռման սարքեր. թերմո-
ստատներ (ջերմապահպանիչ  ներ). 
էրգա   չափ  ներ. նյութերը փորձարկելու մեքե-
նաներ և սարքեր. ձվադիտակներ. ցուցիչներ. 
բենզինի մակարդակի ցուցիչներ. կայծմարիչներ. 
լուսանկարչական ապարատների և 
լուսանկարչական պարագաների հատուկ 
պատյաններ. ապարատուրա անալիզների 
համար, բացառությամբ բժշկականի. 
բեկումաչափներ. լուսակայացույցներ (լուսա-
վորվածության չափիչներ). հաշիվները դուրս 
գրելու սարքեր. խմորման ապարատներ 
(լաբորատոր սարքեր). երկաթուղային 
տրանսպորտում անվտանգություն ապահովող 
սարքեր. էլեկտրահաղորդալարեր. մագնի-
սական լարեր. ուղղալարի ծանրոցներ. 
ուղղալարեր. ցանցեր դժբախտ դեպքերից 
պաշտպանելու համար. փրկարարական 
ցանցեր. բրեզենտ փրկարարական 
աշխատանքների համար. ժապավեններ 
կտրելու սարքեր. շնչադիմակների զտիչներ. 
լուսանկարչությունում օգտագործվող զտիչ ներ. 
լիցքավորող սարքեր կուտակիչների համար. 
բարձր հաճախական ապարատուրա. 
հաճախաչափներ. հալուն ապահովիչներ. 
ռադիոսարքեր. գալենիտային բյուրեղներ 
(դետեկտորներ). գալվանական տարրերի 
մարտկոցներ. դժբախտ պատահարներից 
պաշտպանող ձեռնոցներ. ջրասուզակների 
ձեռնոցներ. ռենտգենյան ճառագայթումից 
պաշտպանող ձեռնոցներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. գազաանալիզարարներ. 
գազաչափներ (չափիչ գործիքներ). 
երկրաբաշխական սարքեր և գործիքներ. 
նշաձողեր (գեոդեզիական գործիքներ), 
մակարդակաչափ ցցանիշներ. լուսանկարները 
չորացնող սարքեր. լուսանկարչական 
փայլարկիչներ. քանոններ (չափիչ գործիքներ). 
աստիճանավորված ապակե անոթներ. 
ռաստրեր (պատկերացանցեր) լուսա-
տպվածքների համար. էլեկտրական 
կուտակիչների թիթեղների ցանցեր. կրակից 
պաշտպանող հագուստ. ընդունիչներ (ձայնա- և 
տեսա-) արևագրիչներ. հոլոգրամներ. 
խոնավաչափներ. էլեկտրական լարերի 
նույնականացման ջղեր. էլեկտրական լարերի 
նույնականացման պարուտակներ. փրկա-
րարական սարքավորումներ. հրշեջ ծայրա-

պանակներ. հրշեջ ավտոմեքենաներ. հրշեջ 
պոմպեր. թեքաչափներ. սակահաշվիչներ. 
քանակի ցուցիչներ. վակուումաչափներ. 
արագաչափներ. ինդուկտիվության կոճերի 
միջաձողեր (էլեկտրականություն). խարիսխ ներ 
(էլեկտրականություն). տեղեկատվության 
մշակման սարքեր. հայելիներ զննման 
աշխատանքների համար. խոսակցական 
ապարատներ. լուսանկարչական թիթեղների 
տուփեր. կերպափոխիչներ (էլեկտրա-
կանություն). իոնարարներ, բացառությամբ օդը 
մշակելու համար օգտագործվողների. դռան 
օպտիկական դիտանցքեր (խոշորացուցիչ 
ոսպնյակներ). հարմարանքներ զգեստների 
ներքևի մասը շտկելու համար. հատուկ կահույք 
լաբորատորիաների համար. կաթնախտա-
չափներ. կաթնաչափներ. լամպեր լուսա-
նկարչական լաբորատորիաների համար. 
օպտիկական համակարգով լապտերներ. 
«մոգական» լապտերներ. ազդանշանային 
լապտերներ. լազերներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
օպտիկական ոսպնյակներ. գրասենյակային 
կշեռքներ նամակների համար. լագեր (չափիչ 
գործիքներ). խորաչափների գծեր. խոշորա-
ցույցներ (օպտիկա). լույս արձակող 
ցուցանակներ, լույս արձակող նշաններ. 
նեոնային խողովակներ ցուցանակների համար. 
ակնոցներ (օպտիկա). օպտիկական օկուլյար-
ներով (ակնապակիներով) գործիքներ. 
օպտիկական մակարդակաչափներ. ակնոցների 
ապակիներ. օպտիկական իրեր. ճնշաչափներ 
(մանոմետրեր). շրջադիտակներ. պաշտպանիչ 
դիմակներ. մաթեմատիկական գործիքներ. 
կանխավճարով աշխատող մեխանիզմներ 
հեռուստացույցների համար. մեգաֆոններ. 
համակարգիչների հիշողության բլոկներ. 
ատաղձագործների քանոններ (մետրեր). 
սնդիկային հարթաչափներ. արագություն 
չափող սարքեր (լուսանկարչություն). ճշգրիտ 
չափման սարքեր. չափիչ գործիքներ. 
օդերևութաբանական սարքեր. քանոններ. 
մետրեր (չափիչ գործիքներ). օպտիկական 
սարքերի և գործիքների մանրաչափական 
պտուտակներ. միկրոֆոններ. մանրահատիչներ. 
ժամանակի ավտոմատ ռելեներ. 
անդրադարձիչներ (օպտիկա). շնչառական 
ապարատներ ստորջրյա լողի համար. ծովային 
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սարքեր և գործիքներ. ծովային ազդանշանային 
սարքեր. նավագնացական սարքեր և 
գործիքներ. ակնոցների շրջանակներ. 
էլեկտրական մարտկոցներ. էլեկտրական 
կուտակիչներ. հարթաչափներ (հորիզոնա կան 
դիրքի որոշման սարքեր). մակարդա-
կաչափական գործիքներ. քթակնոցների 
(պենսնե) շրջանակներ պրիզմաներ (օպտիկա). 
դիտասարքեր. օկտանտներ (անկյունաչափներ). 
օմաչափներ. ալիքաչափներ. օպտիկական 
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական ապակիներ. 
համակարգիչներ. համակարգչային գրառված 
ծրագրեր. թթվածնի վերալցման (տարաթողման) 
սարքեր. օզոնարարներ. միկրոմետրեր 
(մանրաչափներ). լուսատու կամ մեխանիկա-
կան ազդանշանային պանելներ. շանթարգել-
ներ. ավտոմեքենաների կայանման վճարովի 
ժամանակի հաշվիչներ. աստղագիտական 
սարքեր և գործիքներ. մաշկի հաստությունը 
չափող սարքեր. թթվաչափներ. կշռման սարքեր 
և գործիքներ. աղային լուծույթների խտու թյան 
որոշման խտաչափներ. լվացման ռեզեր-
վուարներ (լուսանկարչություն). լուսա-
նկարչական ապարատների կանգնակներ. 
լուսանկարչական ապարատների դիտաններ. 
լուսաչափներ. լուսահեռագրական ապա-
րատներ. ֆիզիկական սարքեր և գործիքներ. 
տրանսպորտային միջոցների ավտոմատ 
կառավարման սարքեր. քթակնոցներ (պենսնե). 
լաբորատորային կաթոցիկներ. պլանշետներ 
(երկրաբաշխական գործիքներ). մակերեսա-
չափներ. ստորջրյա լողի ժամանակ 
օգտագործվող ականջի ներդրակներ. զանգեր 
(տագնապի ազդասարքեր). կշռաքարեր. 
բևեռաչափներ. ռադիոհեռախոսային կայան-
ներ. ռադիոհեռագրական կայաններ. ճնշման 
չափիչներ. ճնշման ցուցիչներ. պրոյեկցիոն 
ապարատներ. կոռոզիայից պաշտպանող 
կաթոդային սարքեր. ատամնապաշտպանիչներ. 
հրաչափներ. ռադարներ. ռադիոհաղորդիչներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. ռենտ-
գենյան ապարատներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. անկյունաչափներ 
(չափիչ գործիքներ). ռենտգենյան ճառա-
գայթման արտադրման (գեներացման) 
ապարատներ և տեղակայանքներ, բացա-
ռությամբ բժշկության մեջ օգտագործվողների. 
ռենտգենյան խողովակներ, բացառությամբ 

բժշկության մեջ օգտագործվողների. ռենտ-
գենյան ճառագայթներից պաշտպանող 
սարքեր, բացառությամբ բժշկության մեջ 
օգտագործվողների. հեռախոսային ապա-
րատներ. բեկումային աստղադիտակներ. 
ռենտգենյան ապարատներ, բացառու թյամբ 
բժշկական  նպատակներով օգտագործվող-
ների. սպեկտրադիտակներ. էլեկտրական 
դիմադրություններ. ջերմաչափ ներ, բացա-
ռությամբ բժշկական ջերմաչափների. 
շնչադիմակներ օդի զտման համար. շնչառական 
ապարատներ, բացառությամբ արհեստական 
շնչառության ապարատների. ռեոստատներ. 
բեզմեններ (կշեռքներ). լուսային կամ 
մեխանիկական ազդասարքեր. շաքարա-
չափներ. զոնդեր գիտական հետա-
զոտությունների համար. արբանյակներ 
գիտական հետազոտությունների համար. 
մեմբրաններ գիտական ապարատուրայի 
համար. ուսուցանող սարքեր. ինդուկտիվու թյան 
կոճեր (փաթույթներ). սեղմակներ (էլեկտրա-
կանություն). էլեկտրական փականներ. 
սեքստանտներ. ազդանշանային սուլիչներ. 
կանխող եռանկյուններ անսարք տրանս-
պորտային միջոցների համար. ազդանշանների 
հեռակառավարման էլեկտրադինամիկական 
ապարատուրա. տրանսպորտային միջոցների 
կառավարման կամ ստուգման նմանակիչներ. 
շչակներ. ձայնի հաղորդման ապարատներ. 
ձայնագրիչ ապարատուրա. ձայնի վերար-
տադրման սարքեր. խորազննման սարքեր և 
մեքենաներ. զոնդերի ծանրոցներ խորա-
չափների ծանրոցներ. սոնոմետրեր. 
սպեկտրագրիչներ. գնդոլորտաչափներ. տարա-
ծա դիտակներ. տարածադիտական ապա-
րատներ. նվագարկիչների ասեղներ. 
սուլֆիտաչափներ. հեռատիպներ. պտուտա-
չափներ (դարձաչափներ). պարուրակային 
տրամաչափիչներ. հեռագրասարքեր (ապա-
րատներ). հեռուստացույցներ. հեռագրալարեր. 
հեռակառավարման ապարատուրա. ռադիո-
կայմեր. հեռուստահուշարարներ. հեռախոսային 
հաղորդիչներ. հեռագործ ընդհատիչներ. 
հեռադիտակներ. աստղադիտակներ. ջերմաս-
տիճանային ցուցիչներ. ժամանակը գրանցող 
սարքեր. թեոդոլիտներ (անկյունաչափ 
գործիքներ). թերմոստատներ փոխա-
դրամիջոցների համար. տոտալիզատորներ. 
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պտուտաթվերի հաշվիչներ. նվագարկիչների 
պտուտաթվերի կարգավորիչներ. հաղորդիչներ 
(հեռակապ). ճշգրիտ կշեռքներ. խազքաշներ 
(ռեյսմուսներ). վակուումային կաթոդային 
լամպեր (ռադիո). միզաչափներ. փոփոխա-
չափներ. նոնիուսներ վերնիերներ. 
մագնիսական ժապավեններ տեսագրման 
համար. մածուցիկաչափներ. էլեկտրական 
սարքեր գողությունները կանխելու համար. 
լարման կարգավորիչներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ընտրաձայները հաշվելու 
մեքենաներ. վոլտաչափներ. հարմարանքներ 
նվագարկիչների ասեղները փոխարինելու 
համար. լաբորատոր թորիչ ապարատներ. 
հալուն մետաղալար. հակակաթոդներ. սուլիչներ 
շներին հրահանգներ հաղորդելու համար. 
օպտիկական նշանոցներ հրազենի համար. 
պահպանական ազդանշանային սարքեր. 
անկյունաչափական գործիքներ. լուսատու 
ազդալողաններ. էլեկտրական կոճերի 
հիմնակմախքներ. լուսակայված ժապավեն ներ. 
լույս արձակող կամ մեխանիկական 
ճանապարհային նշաններ. փրկա րար 
ազդալողաններ. ազդանշանային 
ազդալողաններ. զումմերներ. բուսոլներ 
(կողմնացույց-անկյունաչափներ), կողմնա-
ցույցներ. հակամառախուղային ազդասար քեր, 
բացառությամբ պայթուցիկների. դրամ-
արկղային ապարատներ. ռենտգենյան 
ապարատների էկրաններ արդյունաբերական 
նպատակների համար. նույնականացման 
մագնիսական քարտեր. փակող շերտով 
լուսատարրեր (ֆոտոէլեմենտներ). օպտիկական 
խտաչափներ. մագնիսական սկավառակներ. 
դիսկետներ. ընթերցող գլխիկների մաքրման 
ժապավեններ. տեսագրման սարքեր. 
համակարգիչների ստեղնաշարեր. ինտեգրալ 
սխեմաներ. կիսահաղորդիչներ. չիպեր 
(ինտեգրալ սխեմաներ). կաթոդներ. փրկարար 
բաճկոնակներ. փրկագոտիներ. քիմիական 
սարքեր և գործիքներ. լուսակայված 
կինոժապավեններ. նյութեր էլեկտրա-
հաղորդման գծերի համար (լարեր, մալուխներ). 
հպաոսպնյակներ. հպաոսպնյակների պատ-
յաններ. մանրէական կուլտուրաների ինկու-
բատորներ. արևային մարտկոցներ. 
մեկուսացված պղնձալար. գազապարպիչ 
էլեկտրական խողովակներ, բացառությամբ 

լուսավորության համար օգտագործվողների. 
դիաֆրագմաներ (լուսանկարչություն). թորիչ 
ապարատներ գիտական նպատակների 
համար. բաժանավորիչ սարքեր. դռան 
էլեկտրական զանգեր. ակնոցների պատյաններ. 
լաբորատորիայի վառարաններ. օպտիկական 
մանրաթելեր (լույս հաղորդող շիկացման թելեր). 
հեռախոսալարեր. լուսակայված ռենտգեն յան 
ժապավեններ. լուսանկարչության մեջ 
օգտագործվող ուլտրամանուշակագույն 
ճառագայթների զտիչներ. բարձրախոսների 
խոսափողեր. լուսանկարչական ապարատների 
կալաններ. գծիկավոր կոդերն ընթերցող 
սարքեր. գնդականթափանց բաճկոնակներ. 
ցուցիչ ազդալողաններ. մեկուսատախտակ ներ 
ինտեգրալ սխեմաների համար. լաբորա տոր 
քրոմատագրիչներ. ժամանակագրիչներ 
(ժամանակի գրանցման սարքեր). խտա-
սկավառակներ (ձայնա-տեսա).  խտա սկա-
վառակներ (չվերագրանցելի). համա կարգչային 
գործառնական ծրագրեր. համա  կար գիչներին 
կից սարքեր. համա կարգչային գրառված 
ծրագրային ապահովում. լուսահավաք 
ոսպնյակներ. ակուստիկական կապի սարքեր. 
կոմուտացման սարքեր (տեղեկատվության 
մշակման սարքավորանք). ճնշամեղմման 
խցիկներ. կորակառուցիչներ. ստորջրյա 
սուզման դիմապանակներ. էլեկտրոնային 
մատիտներ (ցուցասարքերի տարրեր). 
մագնիսական ծածկագրով քարտեր. 
ֆաքսիմիլային ապարատներ. հրշեջ նավեր. 
ինտերֆեյսներ համակարգիչների համար. 
սկավառակակիրներ սկավառակների ավտո-
մատ հերթափոխությամբ համակարգիչների 
համար. ծնկակալներ բանվորների համար. 
լուսավորության էլեկտրական կարգավորիչներ. 
մագնիսական տեղեկակիրներ. մագնիսական 
կոդավորիչներ. մագնիսական ժապավենի 
բլոկներ համակարգիչների համար. միկրո-
պրոցեսորներ մոդեմներ. մոնիտորներ 
(համակարգչային սարքավորանք). մոնիտոր-
ներ (համակարգչային ծրագրեր). մկնիկ 
տեսակի մանիպուլյատորներ (կից 
սարքավորումներ). նշաններն ընթերցելու 
օպտիկական սարքեր. օպտիկական 
տեղեկակիրներ. օպտիկական սկավառակներ. 
համակարգչային տպիչներ. պրոցեսորներ 
(տեղեկատվության մշակման կենտրոնական 
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բլոկներ). ընթերցող սարքեր (տեղեկատվության 
մշակման սարքեր). անվտանգության գոտիներ, 
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների 
նստոցների և սպորտային սարքավորանքի 
համար նախատեսվածների. պատկերա-
մուտներ (սարքավորանք տեղեկատվության 
մշակման համար). ծխի դետեկտորներ. 
տրանզիստորներ (էլեկտրոնիկա). ռենտ-
գենագրեր, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. մալուխ-
ների միացման կցորդիչներ. համրիչներ. 
էլեկտրոնային ծոցատետրեր. հեռախոսային 
ինքնապատասխանիչներ. տեսախցիկներ. 
պար կուճային նվագարկիչներ. խտասկա-
վառակների նվագարկիչներ. ախտորոշման 
սարքեր, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար նախատեսվածների. 
սկավառակակիրներ համակարգիչների համար. 
հաղորդաձողեր լույսի կետային աղբյուրների 
մոնտաժման համար. գրպանի էլեկտրոնային 
թարգմանիչներ. ապրանքների էլեկտրոնային 
բեռնապիտակներ. հակահրդեհային պաշտ-
պանիչ ծածկոցներ. բռնկալամպեր (լուսա-
նկարչություն). սմարթ-քարտեր 
(միկրո  սխե մաներով քարտեր). չափագդալներ. 
դյուրակիր համակարգիչներ. հայտա-
րարությունների էլեկտրոնային տախտակ ներ. 
գրպանի հաշվասարքեր. դժբախտ 
պատահարներից. ճառագայթումից և կրակից 
պաշտպանող կոշկեղեն. հակահրդեհային 
ջրցաններ. գործարկման մետաղաճոպաններ 
շարժիչների համար. արևապաշտպան 
ակնոցներ. հաշվառման (հաշվեցուցակային) 
ժամացույցներ (ժամանակ գրանցելու սարքեր). 
տեսաժապավեններ. տեսախաղերի քար-
թրիջներ. տեսաէկրաններ. տեսահեռախոսներ. 
սպորտային ակնոցներ. քթասեղմիչներ 
լողորդների և սուզորդների համար. 
պաշտպանական սաղավարտներ սպորտ-
սմենների համար. էլեկտրոնային ներբեռնվող 
հրապարակումներ. համակարգչային ներ-
բեռնվող ծրագրեր. նավագնացական սարքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար 
(նավակողային համակարգիչներ). դեկորատիվ 
մագնիսներ. անլար հեռախոսներ. մկնիկների 
գորգեր. դյուրակիր տարածաընդունիչներ. 
դաստակների հենարաններ համակարգիչների 
հետ աշխատանքի համար. համառանցք 

մալուխներ. օպտիկաթելքային մալուխներ. 
պաշտպանիչ կափարիչներ խցակի 
վարդակների համար. խորջրյա զոնդեր. 
էլեկտրաֆիկացված ցանկապատեր. խաղային 
գրառված ծրագրեր համակարգիչների համար. 
ականջակալներ. լուսավորման համակարգերի 
բալաստային դիմադրություններ. փեյջերներ. 
արբանյակային նավագնացական սարքեր. 
սոլենոիդային կափույրներ (էլեկտրա-
մագնիսական փոխարկիչներ). գերլարումից 
պաշտպանող կարգավորիչներ. դյուրակիր 
ռացիաներ. կոներ քամու ուղղությունը ցույց 
տալու համար. լուսային էմիսիայի էլեկտրոնա-
յին ցուցիչներ. մանեկեններ օգնություն 
ցուցաբերելուն վարժվելու համար 
(վարժասարքեր). բեմի լուսավորման 
կարգավորիչներ. թայմերներ (ավազի 
ժամացույցներ) ձու եփելու համար. անլար 
հավաքակազմեր հեռախոսների համար. 
ասբեստե առաջակալներ հրշեջների համար. 
սաղավարտներ ձիավարության համար. 
լաբորատորիայի հատուկ հագուստ. 
անհատականացման մագնիսական ապա-
րանջաններ. տրանսպոնդերներ (հաղորդիչներ-
պատասխանիչներ). ներբեռնվող հնչյունային 
ֆայլեր շարժական հեռախոսների զանգերի 
համար. ներբեռնվող երաժշտական ֆայլեր. 
ներբեռնվող պատկերների ֆայլեր. մանեկեններ 
վթարային փորձարկումների համար. 
լաբորատոր ցենտրիֆուգներ. տպա-
տախտակներ. ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչներ. 
դիրքորոշման համաշխարհային համակարգի 
ապարատներ (GPS). դյուրակիր մեդիա-
նվագարկիչներ. նրբաքուղեր բջջային 
հեռախոսների համար. լուսարձակող դիոդներ 
(ԼԱԴ). տրիոդներ. բարձրացնող տրանս-
ֆորմատորներ. անձնական դյուրակիր 
համակարգիչներ. հրդեհաշեջ փողրակներ. 
պայուսակներ դյուրակիր համակարգիչ  ների 
համար. ծածկոցներ դյուրակիր 
համակարգիչների համար. թվային 
ֆոտոշրջանակներ. Պետրիի բաժակ ներ. 
Պիտոյի խողովակներ. ստրոբոսկոպներ. 
ճանապարհային ազդանշանային կոներ. 
ջերմաստիճանի կպչուն ցուցասարքեր ոչ 
բժշկական նպատակների համար. հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար (ներբեռնելի). էլեկտրոնային գրքեր. 
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սմարթֆոններ. դատարկ տոներային 
քարթրիջներ տպիչների և լուսապատճենա-
հանող ապարատների համար. ռադիո-
տեսադայակ լսատեսասարքեր երեխաներին 
հետևելու համար. տեսախցիկներ երեխային 
հետևելու համար. տեսադայակ. օբյեկտիվների 
լուսապաշտպանիչ բլենդներ. պլանշետային 
համակարգիչներ. կոդավորված բանալի-
քարտեր. 3D ակնոցներ. հիշողության քարտեր 
տեսախաղերի սարքերի համար. 
զրահաբաճկոններ. արագացումաչափներ. 
էլեկտրական ձայնահաններ (ադապտերներ). 
փրկարար պարկուճներ բնական աղետների 
համար. համակարգչային սարքավորումներ. 
արևային մարտկոցներ էլեկտրաէներգիայի 
արտադրության համար. շարժական 
հեռախոսներ. բջջային հեռախոսներ. 
հեռադիտական նշանոցներ հրանոթների 
համար. թվային ստորագրություն. մարմնի վրա 
կրվող սարքեր ֆիզիկական ակտիվությանը 
հետևելու համար. լիցքավորող սարքեր 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
էլեկտրոնային ապարանջաններ (չափիչ 
գործիքներ). սմարթֆոնների ծածկոցներ. 
սմարթֆոնների պատյաններ. մոնոպոդներ 
(ձեռքի ամրակալաններ). կալորիաչափներ. 
ծախսաչափներ. լույս անդրադարձնող 
փրկարարական բաճկոններ. էլեկտրական 
վզնոցներ կենդանիներ վարժեցնելու համար. 
կառավարման լծակներ համակարգիչների 
համար, բացառությամբ տեսախաղերի համար 
նախատեսվածների. սմարթ-ակնոցներ. սմարթ-
ժամացույցներ. հակահրդեհային ապարատներ. 
համակարգչային էկրանների պաշտպանիչ 
թաղանթներ. սպորտային սարքեր ատամները 
պաշտպանելու համար (կապպա). սպորտային 
սաղավարտներ. ասեղներ գեոդեզիական 
կողմնացույցների համար. անվտանգության 
սարքեր (կոդավորման սարքեր). ինֆրակարմիր 
դետեկտորներ. պատյաններ անձնական 
թվային օգնական սարքերի PDA համար. 
կշեռքներ մանկիկների համար. էլեկտրոնային 
մուտքի հսկման համակարգեր դռների փակման 
համար. ջերմադիտման տեսախցիկներ. 
մարմնի զանգվածի վերլուծիչներով կշեռքներ. 
պլանշետ-համակարգիչների պատյաններ. սև 
արկղեր (տվյալների գրանցիչներ). թվային 
օդերևութաբանական կայաններ. էլեկտրա կան 

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

դաս 11. ավտոմատ տեղակայանքներ 
ոռոգման համար. ջերմային կուտակիչներ. 
ացետիլենային այրոցներ. ացետիլենային 
գեներատորներ. ացետիլենային լամպեր. 
օդաքաշ թասակներ. լուսավորող համակարգեր 
թռչող ապարատների համար. խուղակային 
վառարաններ. ապարատներ օդի հոտա-
զերծման 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. հիմնա-
կմախքներ վառարանների համար. սառնա-
պահարաններ. լապտերներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ցոլալապտերներ 

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 նավթար-
դյունաբերության համար. այրոցներ. այրոցներ 
մանրէների ոչնչացման համար. կաթսաներ 
լվացքատների համար. շարժական զուգա-
րաններ. օդափոխիչներ (օդի լավորակում). 
սուրճ բովելու ապարատներ. օդաջեռուցիչ  ներ 
(կալորիֆերներ). խողովակների և 
խողովակաշարերի ծորակներ. ջերմության 
վերականգնիչներ. հրահեստ աղյուսա-
պատվածքներ վառարանների համար. լամպեր 
տրանսպորտային միջոցների շրջադարձի 
ցուցիչների համար. ածխային էլեկտրոդներ 
աղեղային լամպերի համար. ջեռուցման 
տեղակայանքներ. սարքավորանք վառա-
րանները բեռնելու համար. լվացման բաքեր 
զուգարանների համար. եռացրած ջրով 
աշխատող ջեռուցման տեղակայանքներ. 
ջեռուցման կաթսաներ. ջեռուցման կաթսաների 
խողովակներ. օդորակիչներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ջեռուցման-տաքացման 
սարքեր, որոնք աշխատում են պինդ, հեղուկ և 
գազային վառելիքով. ջեռուցման տեղա-
կայանքներ 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 
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համար. էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերը 
տաքացնելու համար. կերակուրներ տաքացնելու 
հարմարանքներ. ընկղմվող ջեռուցիչներ. լամպի 
ապակիներ. լամպերի խողովակներ. 
ծխնելույզների ծխանցքեր. ծխանցքերի սահա-
փականներ. չորուցիչներ մազերի համար. ջրի 
բաշխման տեղակայանքներ. չորացման 
ապարատներ. օդորակիչներ. սարքեր սոսինձը 
տաքացնելու համար. թորման սյուներ. 
խողովակներ (սանիտարատեխնիկական 
համակարգերի մասեր). ջրմուղի տեղա-
կայանքներ. զուգարաններ. սառցարանային 
ապարատներ. էլեկտրական սպասք կերակուր 
պատրաստելու համար. խոհանոցային 
սալօջախներ. սարքեր և տեղակայանքներ 
սննդամթերքի ջերմային մշակման համար. 
լապտերներ մոտոցիկլետների համար. 
էլեկտրական գազապարպիչ խողովակներ 
լուսավորման համար. հակասառցապատիչներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
զուգարանների ախտահանման միջոցների 
բաշխիչներ. ապարատներ ախտահանման 
համար. ծովային ջրի աղազրկման 
տեղակայանքներ. ապարատներ 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 աղյուսապատվածք-
ներ 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). գազայրոցներ. գազի 
կաթսաներ. գազալցված լամպեր. շոգեարտա-
դրիչներ, 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 ճառա-
գայթման լամպեր, բացառությամբ բժշկա կան 
նպատակներով օգտագործվողների. 
պայթանվտանգ լամպեր. անդրադարձիչներ 
լամպերի համար. չինական լապտերներ. 
լվացարաններ (սանիտարատեխնիկական 
սարքավորման մասեր). հեղուկների սառեցման 
տեղակայանքներ. լյումինեսցենտային խողո-
վակներ լուսավորման համար. մագնեզիումային 
թելեր լուսավորման սարքերի համար. 
չորուցիչներ ածիկի համար. հանքափորի 
լամպեր. տեղակայանքներ միջուկային 
վառելիքի և միջուկային ռեակցիաների 
դանդաղարարների համար. կափույրներ 
պահեստարաններում մակարդակի կարգա-
վորման 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-
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 
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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. չորացման 
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. օդափո-
խության կայանքներ և ապարատներ (օդի 
լավորակման). օդափոխման (օդի լավորակման) 
տեղակայանքներ և ապարատներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. զուգարա նա-
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. սպիրտայրոցներ. 
հակաշլացնող հարմարանքներ տրանս-
պորտային միջոցների համար (լամպերի 
պարագաներ). տրանսպորտային միջոցների 
ապակիների տաքացուցիչներ. գլխադիրներ 
գազայրոցների համար. ջրամատակարարման 
համակարգերի տեղակայանքներ. միջուկային 
ռեակտորներ. խոհանոցային էլեկտրական 
ավտոկլավներ էլեկտրական շուտեփուկներ. 
լապտերներ ավտոմեքենաների համար. ծծակով 

շշերի էլեկտրական տաքացիչներ. էլեկտրա կան 
վաֆլեկաղապարներ. պահպանիչ և կարգա-
վորիչ պարագաներ գազասարքերի համար. 
էլեկտրական լուծակորզիչներ սուրճի համար. 
էլեկտրական սրճեփներ. փողոցային լապ-
տերներ. շոգեկաթսաների ջերմախողովակ ներ. 
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 նախատեսվածների. 
ջրառու սարքեր. յուղերի զտման սարքեր. 
սարքեր ծխահարման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
սարքավորանք թրծող վառարանների համար 
(հենարաններ). գրպանի ջերմակներ. 
հիդրոմերսման լոգարաններ (անոթներ). 
քրոմատագրիչներ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. էլեկտրական շիկացման 
թելիկներ. գազապաղիչներ (մեքենաների 
մասեր չհանդիսացող). բարձեր էլեկտրա-
ջեռուցմամբ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. սարքա-
վորանք շոգեբաղնիքների համար. լողա-
խցիկներ. լվացարանակոնքեր. չոր գոլորշիով 
աշխատող սարքեր դեմքի խնամքի համար 
(սաունաներ դեմքի համար). միզամաններ՝ 
որպես սանիտարա-տեխնիկական սարքա-
վորանք. ջերմակներ. էլեկտրական թեյա-
մաններ. ջերմակներ անկողնու համար. 
էլեկտրաջեռուցմամբ ծածկոցներ, բացառու-
թյամբ բժշկական նպատակներով օգտա-
գործվողների. անկողինը տաքացնելու 
ջեր մակներ. զտման սարքվածքներ ակվա-
րիումների համար. տաքացիչներ ակվա-
րիումների համար. լուսատուներ 
ակվա րիումների համար. էլեկտրաջեռուց մամբ 
գորգեր. ատամնաբուժական վառարան ներ. 
յոգուրտ պատրաստելու էլեկտրական սար քեր. 
ընդարձակման բաքեր կենտրոնական 
ջեռուցման համակարգերի համար. 
օդամաքրիչներ խոհանոցների համար. 
կենցաղային էլեկտրական օդափոխիչներ. 
սպիտակեղենի էլեկտրական չորուցիչներ. 



ԳԳԳԳԳԳԳ

47

ՄՄՄ 1

47

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

16 .09 . 2020

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 սարքավորանք). 
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. պատ-
րույգներ 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 նպատակ-

ների համար. աճեցման հիդրոպոնիկ համակար-
գեր. էլեկտրական ջերմամեկուսիչ անոթներ. 
սննդամթերքը ջրազրկելու էլեկտրական 
սարքեր. ՀՀԴ-սնուցումով ձեռքի 
տաքացուցիչներ. ՀՀԴ-սնուցումով բաժակի 
ջեռուցիչներ. կուսկուս պատրաստելու 
էլեկտրական սալիկներ. հատակի լապտերներ. 
էլեկտրական թաժիններ.

դաս 21. խմոցներ (գուռեր). կերամաններ. 
մետաղական քերակներ հատակների համար. 
լվացքի տախտակներ. ջերմամեկուսիչ 
տարողություններ սննդամթերքի համար. 
թակիչներ գորգերի փոշին մաքրելու համար. 
ապակյա սրվակներ (անոթներ). կենդանիների 
ցցամազեր (խոզանակներ և վրձիններ). 
տարբերակիչ օղակներ ընտանի թռչունների 
համար. ճկափողերի գլխադիրներ ոռոգման, 
ջրցանման համար. ոռոգման հարմարանքներ. 
խոզանակներ. ցողիչներ (սրսկիչներ). ցնցուղ-
ներ (այգեգործական). հացի կենցաղային 
զամբյուղներ. տարբերակիչ օղակներ 
թռչունների համար. փոքրիկ տաշտակներ 
թռչունների համար.  ավելներ. մեխանիկական 
խոզանակներ գորգերի համար. գնդաձև 
ապակե տարողություններ (անոթներ). դույլեր. 
բադյաներ. թասեր (անոթներ). խոհանոցային 
սպասքի հավաքակազմեր. ծորաններ. 
քերոցներ. կարագամաններ. կափարիչ ներ 
կարագամանների համար. գարեջրի գավաթ-
ներ. ապակե տարողություններ (քիմիկատների 
համար). անոթներ խմելու համար. 
ջերմամեկուսիչ տարողություններ ըմպելիքների 
համար. արկղեր թղթե անձեռոցիկներ 
մատուցելու համար. օճառամաններ. տուփեր 
թեյի համար. ճաշամաններ (թասեր). 
հյուսապատված շշեր. ճտքակոշիկները հանելու 
հարմարանքներ. ապակե խցաններ. էլեկ-
տրական և ոչ էլեկտրական խցանահաններ. 
ապակե գնդեր. մեծ շշեր. թերմոսներ. սառեցնող 
անոթներ. շիշ բացելու էլեկտրական և ոչ 
էլեկտրական հարմարանքներ. մետաղական 
շամփուրներ խոհանոցի համար. փոքրիկ 
խոզանակներ եղունգների համար. հարդա-
րանքի խոզանակներ. լամպերի ապակիները 
մաքրելու խոզանակներ. նյութեր խոզանակներ 
պատրաստելու համար. մազեր խոզանակների 
համար. խնկամաններ անուշահոտ նյութերի 
համար. փոքրիկ ամաններ քացախի կամ յուղի 
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համար. կաբարե (սկուտեղներ ըմպելիք ների 
համար). թռչնավանդակներ մաղեր (կենցա-
ղային). ջերմամեկուսիչ տարողություններ. 
ջրամաններ. տակդիրներ ճաշացուցակների 
համար. կերակրակաթսաներ. խոհանոցային 
սպասքը մաքրելու մետաղական ճիլոպներ. 
մաղեր մոխրի համար (կենցաղային 
պարագաներ). կենցաղային խեցեգործական 
իրեր. ճանճասպաններ. կաթսաներ. կոշիկի 
խոզանակներ. խոզանակներ ձիերին մաքրելու 
համար. կերամաններ կենդանիների համար. 
սանրեր կենդանիների համար. սանրեր լաթեր 
մաքրություն անելու համար. մանր չինական 
զարդարանքներ ճենապակուց. կաղապարներ 
(խոհանոցային սպասք). ոչ էլեկտրական 
հարմարանքներ մոմով փայլեցնելու համար. 
կոկտեյլի ձեռքով թափահարելու խառնիչներ. 
սոսնձամաններ. բաժակներ (անոթներ). 
եղջյուրներ խմելու համար. տնային պարագաներ 
կոսմետիկայի համար. կենցաղային քամիչներ. 
սկահակներ (վազաներ) մրգերի համար. 
տակդիրներ դանակների համար սեղանի 
սպասքավորման համար. կաթսաների 
կափարիչների փակիչներ. կափարիչներ 
կճուճների համար. արդուկի սեղանների 
պատյաններ. հարմարանքներ փողկապների 
ձևը պահպանելու համար. կենցաղային ոչ 
էլեկտրական խառնիչներ. մաղեր (կենցաղային 
պարագաներ). բյուրեղապակյա ամանեղեն. 
կաղապարներ սառույցի համար. կաշի 
ողորկման (փայլեցման) համար. ամանեղեն 
սնունդը ջերմամշակելու համար. կենցաղային 
թիակներ. խոհարարական կաղապարներ. 
մաքրող գործիքներ (ձեռքով կառավարվող). 
ատամնաքչփորիչներ. լվացքի տաշտեր. կաթը 
եռացնելիս օգտագործվող հսկիչ թիթեղներ. 
խոհանոցային տախտակներ կտրատելու 
համար. սանրեր (մեծատամ) մազերի համար. 
ոչ էլեկտրական փոշեորսիչներ. տակդիրներ 
արդուկների համար. ապակու փոշի 
զարդարանքների համար. պիտոյատուփեր 
հարդարանքի պարագաների համար. 
զուգարանի թղթի բաշխիչներ (դիսպենսեր). 
օճառի բաշխիչներ. սիֆոններ գազավորված 
ջրի համար. արծնապատ ոչ շինարարական 
ապակի. կոշիկի կաղապարներ. ձագարներ. 
սպասք համեմունքների համար. սպունգներ 
հարդարանքի համար. բռնիչներ սպունգների 
համար. լաթեր կահույքի փոշին մաքրելու 

համար. սպիտակեղենի չորուցիչներ. 
գործվածքից պատրաստված դույլեր. սանրերի 
պատյաններ. հախճապակյա ամանեղեն. 
բռնիչներ ծաղիկների և բույսերի համար 
ծաղկային կոմպոզիցիաներում. ծաղկամաններ. 
կենցաղային ոչ էլեկտրական հարիչներ. 
հատակամաքրիչներ. թավաներ. կոշտ 
խոզանակներ. կենցաղային ոչ էլեկտրական 
հյութամզիչներ. կենցաղային ծխակլանիչներ. 
զինվորական կերակրականներ (արշավի 
կերակրականներ). ձեռնոցներ ձգելու 
հարմարանքներ. կաղապարներ թխվածքի 
համար. թերթապակի (չմշակված). սպորտային 
տափաշշեր. գրիլներ. ռաշպերներ (խոհա-
նոցային սպասք). տակդիրներ ռաշպերների 
համար տակդիրներ գրիլի համար. հատակի 
խոզանակներ. դիմափոշի քսելու աղվա-
փնջիկներ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ապակի, բացառությամբ շինարարականի. 
միջատորսիչներ. ապակե բամբակ, բացա-
ռությամբ մեկուսացման համար օգտա-
գործվողների. եփելու սպասք. սկուտեղ - ափսեներ 
բանջարեղենի համար. լիկյորի սպասքակազմեր. 
խոհանոցային շերեփներ. իրեր մայոլիկայից. 
խոհանոցային ոչ էլեկտրական աղացներ. 
կենցաղային սպասք. փշուրներ հավաքելու 
հարմարանքներ. խճանկարներ ապակուց, 
բացառությամբ շինարարականի. ձեռքով 
կառավարվող կենցաղային աղացներ. բրդե 
թափոններ մաքրելու համար. արհեստական 
ձվեր ածան հավերի տակ դնելու համար. 
դրոցներ ձվերի համար. փայլատ ապակի. 
ապակի ծիածանաքարից. բարձիկներ մաքրելու 
համար. հաց կտրատելու տախտակներ. 
ամանեղենի հավաքակազմով պիտոյատուփեր 
զբոսախնջույքների համար. հարթամամլիչներ 
տաբատների համար. թղթե սկուտեղներ. 
գրտնակներ խմորի համար (տնային). 
էլեկտրական սանրեր. թիակներ տորթի համար. 
սիֆոններ. կաթոցիկներ գինին համտեսելու 
համար. տախտակներ արդուկելու համար. 
կենցաղային թղթե սկուտեղներ. կավե 
կաթսայիկներ. գլխադիրներ ցնցուղների 
համար. ձեռքով կառավարվող պղպեղաղաց-
ներ. պղպեղամաններ. կենցաղային ոչ 
էլեկտրական մեքենաներ և հարմարանքներ 
ողորկման համար. նյութեր փայլեցնելու համար, 
բացառությամբ մթերքների, թղթի և քարի. 
ճենապակյա ամանեղեն. սկահակներ 
(վազաներ). օճառամաններ. գիշերանոթներ. 
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կավե ամանեղեն. աղբարկղեր. դիմափոշու 
ամաններ. դույլեր սառույցի համար. 
խոհանոցային քերիչներ. առնետների 
թակարդներ. կենցաղային կամ խոհանոցային 
տարողություններ. օղակներ անձեռոցիկների 
համար. աղցանամաններ. աղամաններ. 
ցողիչներ (սրսկիչներ) ծաղիկների և բույսերի 
համար. սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). 
սկուտեղներ. թեյի սպասքակազմեր (սեղանի 
սպասք). բռնիչներ անձեռոցիկների համար. 
սառույց և սառույցով ըմպելիքներ պատրաս-
տելու մետաղական անոթներ. պնակներ. 
կոշկաթիակներ. ապուրաման. փոքրիկ 
խոզանակներ հոնքերի համար. մկան 
թակարդներ. արձաններ ճենապակուց, կավից, 
խեցեղենից, հախճապակուց, թրծակավից կամ 
ապակուց. շաքարամաններ. սկահակներ 
(վազաներ) ճաշասեղանի համար. գավաթիկներ. 
հագուստը լայնացնելու՝ ձգելու հարմարանք-
ներ. թրմելու թեյամաններ. կեռիկներ կոշիկները 
կամ ձեռնոցները կոճկելու համար. խոզուկ-
գանձատուփեր. տնային պարագաներ 
հարդարանքի համար. աղբանոթներ. սեղանի 
սպասք, բացառությամբ դանակների, 
պատառաքաղների և գդալների. հեղուկացիրներ 
օծանելիքների համար. նուրբ էլեկտրական 
հաղորդիչներով ներածված ապակի. ամանե-
ղեն ներկված ապակուց. ապակիներ 
տրանսպորտային միջոցների պատուհանների 
համար (կիսաֆաբրիկատներ). գավաթներ. 
աերոզոլային հարմարանքներ (բացառությամբ 
բժշկականի). գեղարվեստական իրեր 
ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապակուց, 
թրծակավից կամ ապակուց. ափսեներ. 
խոհանոցային ոչ էլեկտրական ավտոկլավներ. 
ոչ էլեկտրական շուտեփուկներ. ոչ էլեկտրական 
հարիչներ. ծծակներով շշերի ոչ էլեկտրական 
ջեռուցիչներ մանկական սննդի համար. 
սափրվելու վրձիններ. բռնիչներ սափրվելու 
վրձինների համար. մոմակալների վարդակներ. 
ապակե արկղեր. կոնֆետատուփեր. մոմա-
կալներ. ոչ էլեկտրական թեյամաններ. թեյը 
թրմելու գնդիկներ. ատամի խոզանակներ. 
էլեկտրական խոզանակներ, բացառությամբ 
մեքենաների մասերի. կիսանդրիներ 
ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապակուց, 
թրծակավից կամ ապակուց. կաշպոներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
ձեռքով կառավարվող սրճաղացներ. սուրճի 

սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). սուրճի ոչ 
էլեկտրական զտիչներ. ոչ էլեկտրական 
սրճեփներ. ջրամանների ոչ թղթե և ոչ 
մանածագործվածքից տակդիրներ. հղկա-
նյութով բարձիկներ խոհանոցի համար. ոչ 
էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. ոչ էլեկտրա կան 
դյուրակիր սառցապահարաններ. հարմա-
րանքներ բերանի խոռոչը ողողելու համար. 
մաքրելու համար թավշակաշի. կոշիկ 
փայլեցնելու ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. 
կափարիչներ պանրամանների համար. 
կենցաղային զամբյուղներ. կենցաղային 
սկուտեղներ. բամբակե թափոններ մաքրելու 
համար. կափարիչներ ամանների համար. 
ամանների տակդիրներ (սեղանի սպասք). 
սափորներ (կժեր). խոհանոցային 
տարողություններ. խոհանոցային սպասք. 
խոհանոցային ոչ էլեկտրական սպասք սնունդ 
պատրաստելու համար. բռնիչներ 
ատամնաքչփորիչների համար. ատամի 
էլեկտրական խոզանակներ. անձնական 
օգտագործման հոտազերծիչ սարքեր. 
խոզանակներ տարողությունները մաքրելու 
համար. ցուցանակներ ճենապակուց կամ 
ապակուց. սպունգներ տնտեսական 
նպատակների համար. փետրե փոքր ավելներ. 
փոշի մաքրելու լաթեր. ոչ գործվածքային 
թափանցիկ կվարցային ապակեթելք. 
ապակեթելք, բացառությամբ մեկուսացման 
կամ գործվածքի համար օգտագործվողների. 
արձանիկներ ճենապակուց, խեցեղենից, 
հախճապակուց, թրծակավից կամ ապակուց. 
թելեր ապակեթելքից, բացառությամբ մանա-
ծա գործականի. ոչ էլեկտրական սրճամաններ. 
թեյաքամիչներ. սրվակներ. ձեռնոցներ տնային 
տնտեսության համար. գարեջրի կափարիչով 
գավաթներ. սպասք բուսական յուղի և քացախի 
համար. ձեռնոցներ ողորկման համար. 
մարիչներ մոմերի համար. մանկական 
դյուրակիր տաշտակներ. վանդակ 
ներսենյակային կենդանիների համար. լաթեր 
հատակ լվանալու համար. սպասք լվանալու 
խոզանակներ. տերարիումներ սենյակային 
պայմաններում բույսեր աճեցնելու համար. 
զուգարանային արկղեր ընտանի կենդանիների 
համար. սիլիկահող (մասնակի մշակված), 
բացառությամբ շինարարականի. վաֆլե ոչ 
էլեկտրական կաղապարներ. հացամաններ. 
փայտիկներ ուտելիս օգտագործելու համար. 
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վուշի քոլքեր (խծուծներ) մաքրելու համար. 
լվացքասեղմակներ. ձողիկներ կոկտեյլների 
համար. տոպրակներ հրուշակեղենը 
զարդարելու համար. դանակներ թխվածքներ 
կտրելու համար (խոհանոցային պարագաներ). 
տուփեր թխվածքների համար. թղթե կամ 
պլաստմասսայե բաժակներ. բաժակներ 
ըմպելիքների համար. ատամի թելեր. ձեռնոց-
ներ այգեգործական-բանջարաբուծական 
աշխատանքների համար. տաք ուտեստների ոչ 
էլեկտրական փոքր կաթսաներ. իզոթերմիկ 
(հավասարաջերմ) պարկեր. պտտվող 
սկուտեղներ (խոհանոցային պարագաներ). 
տուփեր նախաճաշի համար. գդալներ խառնելու 
համար (խոհանոցի սպասք). արիշտա 
պատրաստելու մեքենաներ (ձեռքի գործիքներ). 
դանակներ խմորի համար. օդաթողման 
հարմարանքներ. խոհանոցային փոքրիկ 
թիակներ. հղկանյութով սպունգներ կաշին 
մաքրելու համար. սխտորքամիչներ 
(խոհանոցային սպասք). միանգամյա օգտա-
գործման ափսեներ. օղակաձև և ձողաձև 
կախիչներ սրբիչների համար. զուգարանի 
թղթի բռնիչներ. սենյակային ակվարիումներ. 
սենյակային ակվարիումների կափարիչներ. 
սենյակային տերարիումներ (վիվարիումներ). 
քամվող հատակամաքրիչներ. զամբյուղներ 
թղթերի համար. արկղեր բույսերի համար. 
ձողիկներ (ծղոտներ) ըմպելիքներ խմելու 
(համտեսելու) համար. ջերմակներ թեյնիկների 
համար. շպարը մաքրելու հարմարանքներ. 
միջատներին գրավելու և ոչնչացնելու համար ոչ 
էլեկտրական սարքեր. թխելու համար գոր-
գիկներ. երկարաճիտ կոշիկների կաղապարներ. 
գրպանի տափաշշեր. կոսմետիկական 
մածկաթիակներ. տակնոցներ. ճանճորսիչներ. 
մոմ պատրաստելու անոթներ. ոչ էլեկտրական 
շոգեկաթսաներ սննդի համար. դիմա-
հարդարման սպունգներ. խոհանոցային ոչ 
էլեկտրական ջարդիչներ. բռնիչներ 
(խոհանոցային). խոհանոցային ձեռնոցներ. 
խորոված անելու ձեռնոցներ. խոհանոցային 
վրձիններ. խոզանակներ. խոհարարական 
տանձաձև սրսկիչներ. ավտոմեքենան լվանալու 
ձեռնոցներ. դիմահարդարման վրձիններ. 
դույլեր հատակամաքրիչը քամելու համար. 
լոշիկներ (տորտիլա) պատրաստելու ոչ 
էլեկտրական խոհանոցային ճնշագործիքներ. 
դահուկները մոմով փայլեցնելու խոզանակներ. 

թարթիչների խոզանակներ. կենցաղային, ոչ 
էլեկտրական զատիչներ ձվի համար. ոտքերի 
մատների բաժանիչներ ոտնահարդարման 
համար. էլեկտրական հոսանքին միացող 
դիֆուզորներ մոծակներին վանելու համար. 
սառեցնող տոպրակներ սննդամթերքը և 
ըմպելիքները սառեցնելու համար. բազմակի 
օգտագործման սառցե գնդիկներ. սեղանի 
վրայի ոչ թղթե և ոչ մանածագործվածքից 
տակդիրներ. սեղանի սպասքի տակ դրվող ոչ 
թղթե և ոչ մանածագործվածքից անձեռոցիկ-
ներ. կախովի պիտակներ գրաֆինների համար. 
գինու օդավորիչներ (աերատորներ). ատամի 
էլեկտրական խոզանակների գլխիկներ. 
դրամատուփեր. էլեկտրական կամ ոչ 
էլեկտրական սարքեր հագուստի խավամազիկ 
գնդիկները հեռացնելու համար. լաթեր 
ողորկման, փայլեցման համար. խոզաստև 
խոզանակներ պատրաստելու համար. ձիու մազ 
խոզանակներ պատրաստելու համար. ունելիներ 
սառույցի համար. ունելիներ աղցանի համար. 
սպասքի շերեփներ. խոհանոցային վար-
սանգներ. խոհանոցային հավանգներ. 
պաղպաղակի գդալներ. ընկույզի կոտրիչներ. 
շաքարի ունելիներ. ցախավելների բռնակներ. 
գինու շերեփներ. մանկական փչովի 
լոգարաններ. մանկական լոգարանների 
հենարաններ. թեյի կապոցների բռնիչներ. 
տորթի ձևավորման գործիքների ծայրեր և 
խողովակներ. սպիտակեղենի հովանոցաձև 
չորանոցներ. խոհանոցային ցանցեր, բացա-
ռությամբ միկրոալիքային վառարան ների 
համար նախատեսվածների. կաթոցիկներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կաթոցիկներ կենցաղային նպատակների 
համար. կուսկուս պատրաստելու ոչ էլեկտրա-
կան սալիկներ. ոչ էլեկտրական թաժիններ. ձվի 
դեղնուցի զատիչներ. բազմակի օգտագործման 
սիլիկոնե կափարիչներ սննդի համար. 
կենդանիներին խնամելու ձեռնոցներ. քերակ-
ներ (մաքրող գործիքներ). առանց կճեպի ձու 
խաշելու կաթսաններ. անուշաբույր յուղի 
դիֆուզորներ, բացառությամբ հոտավետ 
եղեգների. անուշաբույր յուղերը տարածելու 
թիթեղիկներ. մակարոնեղեն պատրաստելու 
ձեռքի մեքենաներ:
(740) Ներսես Իսաջանյան

____________________
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(210) 20200027 (111) 31439
(220) 13.01.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 13.01.2030
(730) Բերտրանդ Վինյո, FRՊատրիկ Պիզա, FR 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող միջոցներ և այլ 

նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման, ճարպազերծման և 
հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք, 
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 
լոսյոններ մազերի համար. ատամի մածուկ-
ներ, ատամի փոշիներ. դեպիլյատորներ. 
պատրաստուկներ դիմահարդարանքը հեռաց-
նելու համար. շրթներկ. կոսմետիկական 
դիմակներ. պատրաստուկներ սափրվելու 
համար. պահպանող բաղադրություններ կաշվի 
համար (փայլեցնող). մոմեր, կրեմներ կաշվի 
համար.

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. դիետիկ սննդամթերք և նյութեր 
դեղագործական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար. մանկական սնունդ. 
սննդային հավելումներ մարդու և կենդանիների 
համար.  վիրակապման նյութեր. ատամնա-
լցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբի-
ցիդներ. բուժական վաննաներ. կանացի 
հիգիենիկ կիսավարտիքներ կամ հիգիենիկ 
միջադիրներ. քիմիական պատրաստուկներ 
բժշկական կամ դեղագործական նպատակների 
համար. դեղաբույսեր. խոտային թեյեր. 
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. ազնիվ մետաղների համահալվածքներ 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
ցավազրկող ժելեր. բժշկական միջոցներ, 
դեղեր.

դաս 10.  վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնա բուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների 

պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու 
համար. երակների լայնացման ժամանակ 
օգտագործվող ձգուն (էլաստիկ) երկար 
գուլպաներ. մանկական սննդի շշեր ծծակներով. 
ծծակներ մանկական շշերի համար. հատուկ 
հագուստ վիրահատական սենյակների համար. 
մերսման սարքեր. կոսմետիկական մերսման 
սարքեր. պրոթեզներ. ներպատվաստիչներ 
արհեստական նյութերից. բազկաթոռներ 
բժշկական կամ ատամնաբուժական 
նպատակների համար. վիրաբուժական 
սավաններ. սանիտարահիգիենիկ տակադիր 
պետքանոթներ կամ պետքանոթներ 
բժշկական նպատակների համար. հատուկ 
կահույք բժշկական նպատակների համար, 
վիրաբուժական գործիքներ, ոսկրահարդար 
կոշիկներ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200040 (111) 31440
(220) 15.01.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 15.01.2030
(730) Հակոբ Սարգսյան, Երևան, Մ. Հերացի 
89, բն. 31, AM 
(442) 01.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆ-

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

____________________
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(210) 20200041  (111) 31441
(220) 15.01.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 15.01.2030
(730) «Արավ ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ձորափի 40, բն. 29, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

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

դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 
ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). դոնդող. սննդային ճար-
պեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի  յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային 
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն երշիկ. 
արգանակներ. բաղադրություններ արգանակ 
պատրաստելու համար. խավիար. երշիկեղեն. 
կանճրակի սննդային յուղ. արգանակի 
խտածոներ. ապուրներ. սննդային յուղ. 
կրոկետներ. անկենդան խեցգետնանմաններ. 
անկենդան խեցգետիններ. ձկան սուկի. 
շրդանային մակարդներ. միս. անկենդան 
ձուկ. սննդային դոնդող. մսային դոնդող. 
որսամիս. ճարպանյութեր սննդային ճար-
պեր պատրաստելու համար. յուղային 
խառնուրդներ բուտերբրոդների համար. 
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան օմարներ. 
եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային 
յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի սննդային 
յուղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային 
սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի դեղնուց.  յոգուրտ. 
մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. պահա-
ծոյացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ, 
բացի հրուշակեղենից. սննդային ոսկրածուծ. 
միդիաներ (խեցեմորթներ) անկենդան. 
կակղամորթներ անկենդան. արմավենու 
սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի 
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված 
ձիթապտուղ. զեյթունի սննդային յուղ. սննդային 
ոսկրայուղ. պեկտիններ խոհարարական 
նպատակների համար. նրբերշիկ. աղը 

դրած միս. բաղադրություններ ապուրներ 
պատրաստելու համար. խոզի սննդային 
ճարպ. անկենդան սարդինա ձուկ. անկենդան 
սաղմոն. կենդանական սննդային ճարպեր. 
անկենդան թյուննոս. արևածաղկի սննդային 
յուղ. ենթամթերքներ. պահածոյացված 
գետնասնկեր. անկենդան ընտանի թռչուն. 
ալգինատներ խոհարարական նպատակների 
համար. լյարդ. ձկան հիմքով սննդամթերք. 
անկենդան խխունջներ. սննդի համար 
պատրաստված ծաղկափոշի. անկենդան 
սղոցաձև ծովամորեխներ. պահածոյացված 
ձուկ. պահածոյացված միս. անկենդան մանր 
ծովախեցգետիններ. խխունջի ձվեր. խոզի 
միս. ուտելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. 
ձկան ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
մսի պահածոներ. աղը դրած ձուկ. անկենդան 
հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). սննդի 
մեջ օգտագործվող շերամի որդի թիթեռների 
հարսնյակներ. նրբերշիկ պաքսիմատի 
մեջ. ձկան մուսեր. ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. 
ձկան մշակված խավիար. մշակված սերմեր. 
լեցիտին խոհարարական նպատակների 
համար. յակիտորի. բուլգոգի (կորեական 
մսային ճաշատեսակ). սառեցումով չորացրած 
միս. գալբի (կորեական ճաշատեսակ - 
խորոված, տապակած միս). էսկամոլես (ուտելի 
մրջյունների թրթուրներ). ուտելի անկենդան 
միջատներ. նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար. 
խմորապատ նրբերշիկներ փայտիկների վրա 
(կորն-դոգեր). բնական կամ արհեստական 
թաղանթներ երշիկի համար. կլիպֆիսկ (աղը 
դրած և չորացրած ձողաձուկ). տոֆուի բլիթներ. 

դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). 
մակարոնեղեն. անիսոնի սերմ. աստղաձև 
անիսոն. ոչ բուժիչ թուրմեր.  անուշաբույր 
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք. 
հաց անխաշ խմորից. աղ սննդամթերքը 
պահածոյացնելու համար. պաքսիմատ. 
կակաո. դարչին (ամոքանք). կապարի թուփ. 
հացահատիկային արտադրանք. ծամոն 
(մաստակ). մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. 
եգիպտացորենի փաթիլներ. ադիբուդի. 
կայունարարներ հարած սերուցքի համար. 
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ 
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի. 
կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի 
համար. քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. 
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ամոքանք. բուրավետ պղպեղ. սննդային 
ալյուր. բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի 
ալյուր. մանանեխի փոշի. գարու ալյուր. 
սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից 
պատրաստված ուտելիքներ. սննդային օսլա. 
խմորի մակարդներ. կոճապղպեղ (ամոքանք). 
գլյուկոզա խոհարարական նպատակների 
համար. սննդային սնձան (սպիտակուցային 
նյութ). սննդային ձավարներ. քացախ. կետչուպ 
(սոուս). կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. 
մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյութեր 
երշիկեղենի համար. մակարոն (նշով թխվածք). 
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե 
օշարակ, կերամափի օշարակ. մեղր. մաքրած 
գարի. մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). 
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. 
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. 
պրալինե. ռավիոլի. բրինձ. զաֆրան (քրքում) 
(համեմանք). սագո. սոուսներ (համեմունքներ). 
նեխուրի աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ 
(սառեցված աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. 
տապիոկայի ալյուր. վանիլի բուրավետարար-
ներ խոհարարական նպատակների համար. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում միսը 
փափկացնող մթերքներ.  բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլ-
ներ. վարսակաձավար. գարեջրի քացախ. 
կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. փաթիլներ 
(հացահատիկային արտադրանք). չոու-
չոու (համեմունք). կուսկուս (ձավար). ածիկի 
լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար. 
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). ծովի ջուր 
սնունդ պատրաստելու համար. սուշի. մայոնեզ. 
կրեկերներ. մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի 
սոուս. չատնի (համեմունք). գարնանային 
ռուլետ. տակոս. տորտիլաներ. համեմունքներ 
աղցանների համար. թավալելու պաքսիմատ. 
թաբուլե. 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). 
արիշտայի (լապշայի) հիմքով ճաշատեսակներ. 
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. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. 
վարենիկներ (լցոնված խմորի գնդիկներ). 
պելմեններ (խմորի գնդիկներ մսի խճողակով). 
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). 
բուրիտո. գիմբապ (կորեական ճաշատեսակ 
բրնձի հիմքով). ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե 
թուղթ. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն 
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. բիբիմբափ 
(բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուրդով 
բրինձ). օնիգիրի (բրնձի գնդիկներ). արագ 
(ակնթարթային) եփվող բրինձ. հոթ-դոգ 
սենդվիչներ. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք).  
մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկացորեն. 
հնդկացորենի ալյուր. չորահաց. սեմբեյ 
(բրնձի կրեկերներ). սառեցված տաշեղներ 
քաղցրացրած կարմիր լոբով. շնչառությունը 
թարմացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. 
արիշտա սոբա:

____________________
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(210) 20200042 (111) 31442
(220) 15.01.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 15.01.2030
(730) «Արավ ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ձորափի 40, բն. 29, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա նաչ, կար միր, սև, վարդագույն և նարնջագույն 
գու նային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. տոմատի խյուս. տոմատի հյութ 
սնունդ պատրաստելու համար. տոմատի 
մածուկ. 

դաս 30. տոմատի սոուս. 
դաս 32. տոմատի հյութ (ըմպելիք): 

____________________

(210) 20200043 (111) 31443
(220) 15.01.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 15.01.2030
(730) «Արավ ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ձորափի 40, բն. 29, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(526) «PIZZA» բառն ինքնուրույն պահպա նու թյան 
օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա  գույն, կարմիր, կանաչ և սպիտակ գու-
նային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. պիցաներ. 
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում 

առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա-
րանների ծառայություններ հիմնարկներում 
կամ ուսումնական հաստատություններում. 
ռեստորանների ծառայություններ. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
բարերի ծառայություններ:

____________________

(210) 20200044 (111) 31444
(220) 15.01.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 15.01.2030
(730) «Արավ ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ձորափի 40, բն. 29, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

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

դաս 30. սուշի. 
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում 

առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա-
րանների ծառայություններ հիմնարկներում 
կամ ուսումնական հաստատություննե րում. 
ռեստորանների ծառայություններ. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
բարերի ծառայություններ:

____________________
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(210) 20200070 (111) 31445
(220) 20.01.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 20.01.2030
(730) «Դուստր Մելանյա» ՍՊԸ, Տաշիր, Կիրովի-
346, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(526) Բացի «ԱԼԱՇԿԵՐՏ», «АЛАШКЕРТ», «DM» 
գրառումներից մնացած բոլոր բառային տար րերը 
և թվերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կանաչ, ոսկեգույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 29. պանիր:
____________________

(210) 20200071  (111) 31446
(220) 20.01.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 20.01.2030
(730) «Դուստր Մելանյա» ՍՊԸ, Տաշիր, Կիրովի-
346, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(526) Բացի «ՏԱՇԻՐ», «ТАШИР», «DM» գրառում-
ներից մնացած բոլոր բառային տարրերը և թվերն 
ինքն ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կանաչ, ոսկեգույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 29. պանիր:
____________________

(210) 20200072 (111) 31447
(220) 20.01.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 20.01.2030
(730) «Դուստր Մելանյա» ՍՊԸ, Տաշիր, Կիրովի-
346, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(526) Բացի «ԼԱԼՎԱՐ», «ЛАЛВАР», «DM» գրա-
ռումներից մնացած բոլոր բառային տարրերը և 
թվերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմիր, կանաչ, ոսկեգույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. պանիր:
____________________

(210) 20200073 (111) 31448
(220) 20.01.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 20.01.2030
(730) «Դուստր Մելանյա» ՍՊԸ, Տաշիր, Կիրովի-
346, AM 
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(442) 17.02.2020
(540) 

(526) Բացի «ԽԱՍՏՈՒՐԻ», «ХАСТУРИ», «DM» 
գրա ռումներից մնացած բոլոր բառային տարրերը 
և թվերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կանաչ, ոսկեգույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 29. պանիր:
____________________

(210) 20200074 (111) 31449
(220) 20.01.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 20.01.2030
(730) «Դուստր Մելանյա» ՍՊԸ, Տաշիր, Կիրովի-
346, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 29. պանիր:

____________________

(210) 20200104  (111) 31450
(220) 23.01.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 23.01.2030

(730) «Պրոզոն» ՍՊԸ, Երևան, Ուլնեցու փ., 
տուն 100, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(526) «LED SCREEN SOLUTIONS» արտահայ տու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կանաչ, մուգ և բաց կապույտ, կարմիր և 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35.  լեդ էկրանների առևտուր:
____________________

(210) 20200116  (111) 31451
(220) 24.01.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 24.01.2030
(730) Նունե Վլադիմիրի Աբաղյան, Երևան, 
Գյուրջյան 60, բն. 18, AM 
(442) 17.02.2020
(540) 

(526) «handmade accessories» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
վարդագույն (#ed1847), մոխրա-փիրուզագույն 
(#adbfc0) և մուգ մոխրագույն (#5e5f5f) գունային  
համակցությամբ:
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(511) 
դաս 18. պայուսակներ.
դաս 24. մանկական մահճակալների 

բամպերներ (անկողնային սպիտակեղեն). 
ծրարներ նորածինների համար. քնապարկեր 
նորածինների համար. վերմակներ. ծածկոցներ. 
պատյաններ բարձերի համար:

____________________

(210) 20200136  (111) 31452
(220) 30.01.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 30.01.2030
(730) «Մայրո այթի» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 
թաղ., Կոմիտաս պող. 49/6, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

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

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
գործնական հմտությունների ուսուցում 
(ցուցադրություն). գրքերի հրատարակում. 
հրապարակումներ էլեկտրոնային սեղանադիր 
հրատարակչական համակարգերի օգնությամբ. 
համակարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ. 
միկրոֆիլմերի ստեղծում.

դաս 42. համակարգիչների համար 
ծրագրերի կազմում. ծրագրային ապահովման 
մշակում. խորհրդատվություն համակարգ-
չային տեխնիկայի մշակման և զարգացման 

ոլորտում. համակարգչային տվյալների 
վերականգնում. ծրագրային ապահովման 
սպասարկում. համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. համակարգչային ծրագրերի 
բազմացում. համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում. տեղեկատվա-
կան տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում 
խորհրդատվություն. տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների ոլորտում արտաքին (աութսորս) 
ծառայությունների տրամադրում. վեբ-
կայքերի տեղեկատվական կատալոգների 
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց 
համար (ծառայություններ տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում):

____________________

(210) 20200148 (111) 31453
(220) 31.01.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 31.01.2030
(730) Ըդվանսթ Նյու Թեքնոլըջիզ Քո., Լթդ., KY 
(442) 16.04.2020
(540) 

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

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչ-
ներ. համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում. համակարգչային գրառված 
և ներբեռնվող ծրագրեր. համակարգչային 
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գրառված և ներբեռնվող ծրագրային 
ապահովում շարժական սարքերի ու 
համակարգիչների համար հավելվածների 
տեսքով. համակարգչային ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում շարժական սարքերի 
հետ օգտագործման համար. գրառված և 
ներբեռնվող ծրագրային ապահովում երրորդ 
անձանց հասցեագրվող և երրորդ անձանցից 
կատարվող էլեկտրոնային վճարումների 
մշակման համար. համակարգչային գրառված 
և ներբեռնվող ծրագրային ապահովում և 
ծրագրային հավելվածներ ֆինանսական 
ծառայությունների, ֆինանսական գործարք-
ների, էլեկտրոնային առևտրի, էլեկտրոնային 
վճարումների, արտարժույթի փոխանակման, 
առևտրային և  միջնորդային գործունեության 
ոլորտում, ինչպես նաև ներդրումների 
հարցերով խորհրդատվական ոլորտում 
օգտագործման համար. գրառված և ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում նույնականացման 
ստուգման և հաստատման համար. 
ներբեռնելի համակարգչային ծրագրային 
ապահովում և համակարգչային ծրագրային 
հավելվածներ. համակարգչային գրառված 
և ներբեռնվող ծրագրային ապահովում 
հաղորդագրությունների ակնթարթային 
փոխանակման համար. համակարգչային 
գրառված և ներբեռնվող ծրագրային 
ապահովում ֆայլերի փոխանակման համար. 
հաղորդակցական ծրագրային ապահովում 
համակարգիչների, շարժական, անլար և 
հեռահաղորդակցական ցանցերի միջոցով 
տվյալների, ձայնի, տեսատվյալների, պատկերի 
և գրաֆիկայի էլեկտրոնային փոխանակման 
համար. համակարգչային գրառված և 
ներբեռնվող ծրագրային ապահովում պատկերի, 
գրաֆիկայի, ձայնի, տեսատվյալների և 
տեքստերի մշակման համար. ներբեռնելի 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության, 
տվյալների, փաստաթղթերի, ձայնի և պատկերի 
էլեկտրոնային փոխանցման դյուրացման 
համար. ներբեռնելի համակարգչային ծրա-
գրային ապահովում, որը հնարավորություն է 
տալիս օգտատերերին մասնակցել համացանցի 
տեխնոլոգիայի վրա հիմնված հանդիպումներին 
և դասընթացներին՝ վեբ-զննարկիչի (բրաուզերի) 
միջոցով տվյալներին, փաստաթղթերին, 

պատկերներին և կիրառական ծրագրերին 
մուտք գործելու հնարավորությամբ. ներբեռնելի 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
հեռադիր համակարգիչներ և համակարգչային 
ցանցեր մուտք գործելու, դրանք դիտելու և 
վերահսկելու համար. ներբեռնելի ամպային 
հաշվարկման ծրագրային արտադրանք. 
ներբեռնելի ամպային ծրագրային ապահովում. 
համակարգչային գրառված և ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում՝ սպառողների 
կողմից գնելու որոշում կայացնելու պրոցեսում 
վերջիններիս տեղորոշման և վարքագծի 
գնահատման համար. համակարգչային 
ներբեռնելի ծրագրային հավելվածներ 
բնապահպանության, կլիմայական փոփո-
խությունների և ջերմոցային գազերի 
արտանետումների նվազեցման համար. 
համացանցից կամ համակարգչային 
ցանցից կամ համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարներից ներբեռնելի առցանց 
էլեկտրոնային հրապարակումներ. ներ-
բեռնելի էլեկտրոնային հրապարակումներ 
ամսագրերի, հոդվածների, բրոշյուրների, 
թռուցիկների, բուկլետների, տեղեկատվական 
նյութերի, ուսուցողական նյութերի տեսքով՝ 
գործարարության, էլեկտրոնային առևտրի, 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ամպային 
հաշվարկների, հեռահաղորդակցություն-
ների, համացանցի, գործարարության ու 
էլեկտրոնային առևտրի թեմայով ուսուցման, 
առևտրի, վաճառքի, մարքեթինգի և 
ֆինանսական կառավարման ոլորտնե-
րում. համակարգիչներին կից սարքեր. 
դյուրակիր համակարգիչներ. անձնական 
դյուրակիր համակարգիչներ. շարժական 
համակարգիչներ. ձեռքի համակարգիչներ. 
անձնական թվային օգնականներ (ԱԹՕ). 
անձնական մեդիանվագարկիչներ. շարժական 
հեռախոսներ. սմարթֆոններ. թվային 
տեսախցիկներ. կուտակիչներ, լիցքավորող 
սարքեր կուտակիչների համար. համակարգչային 
աշխատակայան. համակարգչային սերվերներ. 
համակարգչային և հեռահաղորդակցական 
ցանցային սարքավորանք. համակարգչի 
ցանցային ադապտերներ, փոխարկիչներ, 
երթուղարարներ և կենտրոնացնող հան-
գույցներ. լարով և անլար մոդեմներ և հաղոր-
դակ ցական քարտեր և սարքեր. դյուրակիր 
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համակարգիչների կալիչներ, համակարգիչ-
ների պայուսակներ. կրակմարիչներ. 
համակարգչային սարքավորումներ և ծրա-
գրակազմեր. նավագնացական համակար-
գեր ավտոմոբիլների համար. կոմպակտ 
սկավառակներ. թվային երաժշտություն 
(համացանցից ներբեռնվող). հեռակապի 
սարքեր. մկնիկի տակդիրներ. շարժական 
հեռախոսների լսափողեր. շարժական 
հեռախոսների լրասարքեր. ներբեռնվող 
խաղեր, նկարներ, ֆիլմեր, կինոֆիլմեր և 
երաժշտություն. ազդանշանային համա-
կարգեր. անվտանգության խցիկներ. ռադիո 
և հեռուստատեսային հեռարձակման 
շարժական կայանքներ. հեռուստատեսային 
հեռարձակման սարքավորումներ. խցիկներ. 
տեսախցիկներ. գլխային հեռախոսներ. 
հեռախոսային ականջակալներ. խոսափողեր. 
դիրքորոշման համաշխարային համակարգի 
(GPS) ապարատներ և սարքավորումներ. 
համակարգչային, էլեկտրոնային և տեսա-
խաղերի ծրագրեր և ծրագրային ապահովում 
(ներառյալ՝ համացանցից ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում). հեղուկաբյուրեղային 
տեսասարքեր հեռակապի և էլեկտրոնային 
սարքավորումների համար. հեռուստատեսային 
կցուրդներ. հեռակառավարման վահանակներ. 
տվյալների պահման ծրագրեր. ակնոցներ 
(օպտիկա). արևապաշտպան ակնոցներ. 
էլեկտրոնային ցուցանակներ. բանկային 
ծածկագրված կամ մագնիսական վարկային 
քարտեր, հաշվեքարտեր, դրամական քարտեր, 
վճարային քարտեր, հեռախոսային քարտեր և 
նույնականացման քարտեր. բանկոմատներ, 
կանխիկի բաշխիչ ավտոմատներ. էլեկտրոնային 
գրքեր. դատարկ տոներային քարթրիջ-
ներ տպիչների և լուսապատճենահանող 
ապարատների համար. ռադիո-տեսադայակ, 
լսա-տեսասարքեր երեխաներին հետևելու 
համար. օբյեկտիվների լուսապաշտպանիչ 
բլենդներ. պլանշետային համակարգիչներ. 
կոդավորված բանալի-քարտեր. 3D ակնոցներ. 
հիշողության քարտեր տեսախաղերի սարքերի 
համար. վրան կրովի համակարգիչներ, 
սմարթֆոններ, մոնիտորներ, ցուցասար-
քեր, համակարգչային սարքավորումներ, 
սարքեր ֆիզիկական ակտիվությանը 
հետևելու համար, աուդիոսարքեր, 

կապի սարքեր, հեռահաղորդակցական 
սարքեր, համակարգիչներին կից սարքեր, 
դյուրակիր մեդիանվագարկիչներ և կապի 
թվային էլեկտրոնային սարքեր.  վրան 
կրովի համակարգիչներ, սմարթֆոններ, 
մոնիտորներ, ցուցասարքեր, համա-
կարգչային սարքավորումներ, սարքեր 
ֆիզիկական ակտիվությանը հետևելու 
համար, աուդիոսարքեր, կապի սարքեր, 
հեռահաղորդակցական սարքեր, համա-
կարգիչներին կից սարքեր, դյուրակիր 
մեդիանվագարկիչներ և կապի թվային 
էլեկտրոնային սարքեր՝ բոլորը նախատեսված 
էլեկտրոնային եղանակով վճարումների 
դյուրացման համար, ինչպես նաև սպառողին 
հնարավորություն ընձեռելու ֆինանսական 
և բանկային հաշիվների վերաբերյալ 
տեղեկատվական ցանց մուտք գործելու 
և բանկային բիզնես իրականացնելու 
համար. վրան կրովի համակարգիչներ, 
սմարթֆոններ, մոնիտորներ, ցուցասար-
քեր, համակարգչային սարքավորումներ, 
սարքեր ֆիզիկական ակտիվությանը 
հետևելու համար, աուդիոսարքեր, կապի 
սարքեր, հեռահաղորդակցական սարքեր, 
համակարգիչներին կից սարքեր, դյուրակիր 
մեդիանվագարկիչներ և կապի թվային 
էլեկտրոնային սարքեր՝ բոլորը կապի անլար 
ցանցերին, հեռահաղորդակցական ցանցերին 
և համացանցին մուտքի ապահովման համար. 
ներբեռնելի շարժական հավելվածներ վրան 
կրովի համակարգիչների, սմարթֆոն-
ների, մոնիտորների, ցուցասար քերի, 
համա  կարգչային սարքավորումների, 
ֆիզի  կական ակտիվությանը հետևելու 
համար սարքերի, աուդիոսարքերի, կապի 
սարքերի, հեռահաղորդակցական սարքերի, 
համակարգիչներին կից սարքերի, դյուրակիր 
մեդիանվագարկիչների և կապի թվային 
էլեկտրոնային սարքերի հետ օգտագործման 
համար. համակարգչային կիրառական 
ծրագրեր վրան կրովի համակարգիչների, 
սմարթֆոնների, մոնիտորների, ցուցասար-
քերի, համակարգչային սարքավորումների, 
ֆիզիկական ակտիվությանը հետևելու 
համար սարքերի, աուդիոսարքերի, կապի 
սարքերի, հեռահաղորդակցական սարքերի, 
համակարգիչներին կից սարքերի, դյուրակիր 
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մեդիանվագարկիչների և կապի թվային 
էլեկտրոնային սարքերի հետ օգտագործման 
համար. ծածկագրված կամ մագնիսական 
կանխավճարային վճարային քարտեր, 
բանկային քարտեր, վարկային քարտեր, 
հաշվեքարտեր, դրամական քարտեր և 
նույնականացման քարտեր.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ. ֆինանսական 
գործառնությունների հաշվանցում (քլիրինգ) 
և համաձայնեցում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով. առցանց 
բանկային և ֆինանսական ծառայություններ. 
սպասարկում վարկային քարտերով, 
դրանցով հաշիվների ու վճարների մշակում 
և փոխանցում, ինչպես նաև ֆինանսական 
գործառնությունների ապահովագրում. 
դրամական միջոցների փոխանցում. 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով 
դրամական միջոցների փոխանցում երրորդ 
անձանց համար. համացանցի միջոցով 
վճարների փոխանցում երրորդ անձանց 
համար. ֆինանսական ծառայություններ 
հաշիվների դուրսգրման և վճարների մշակման 
ոլորտում. վարձակալության և փոխառության 
կազմակերպում և կառավարում. անշարժ 
գույքի վարձույթ և վարձակալություն. 
անշարժ գույքի գնահատում. անշարժ 
գույքի գնորոշում, ֆինանսավորում, դրանց 
մեջ ներդրում. միջնորդություն անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություն-
ներում. անշարժ գույքի գործակալություն-
ներ. բնա կարանային գործակալու թյունների 
ծառայու թյուններ. ապահովագրության վիճա-
կա գիրների ծառայություններ. անշարժ 
գույքի կառավարում և դրա վերաբերյալ 
խորհրդատվություն. վարձակալական 
վճար ների գանձում. գրասենյակային 
տարածք ների վարձակալություն (անշարժ 
գույք). բնակարանների ու սենյակների 
վարձակալություն. ֆինանսական տեղեկա-
տվության տրամադրում համացանցի միջոցով. 
պահպանում անկիզելի պահարաններում և 
ճամփորդության վկայագրերի թողարկում. 
կապիտալ ներդրումներ. ֆինանսական 
գնահատում (ապահովագրություն, բանկային 

գործառնություններ, անշարժ գույք). 
ֆինանսների և ակտիվների կառավարում. 
ապահովագրական և ֆինանսական ծառայու-
թյուններ. հեռահաղորդակցության միջոցով 
տրամադրվող ֆինանսական ծառայություն-
ներ. ֆինանսական խորհրդատվու թյուն և 
խորհրդակցություն. բանկային գործառ-
նությունների առցանց իրականացում. 
տվյալների համակարգչային հիմնապաշար-
ների կամ համացանցի միջոցով բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում. 
բորսայական միջնորդություն, բորսայական 
գնանշումներ. միջնորդական գործարքներ 
կապված արժեթղթերի և պարտատոմ-
սերի հետ, ֆինանսական վերլուծություն. 
հաշվեքարտերով սպասարկում, վճարային 
քարտերով սպասարկում և պլաստիկ քար տերով 
սպասարկում. բանկային գործառնությունների 
իրականացում, խնայողական հաշիվների 
սպասարկում և ներդրումային ծառայություն-
ներ. ֆինանսական հաշվանցում (քլիրինգ). 
վարկերի իսկության ստուգում համաշխարհային 
համակարգչային տեղեկատվական ցանցի 
միջոցով. վարկային ռիսկերի կառավարում 
էլեկտրոնային համակարգով. գնումների 
համար էլեկտրոնային վճարման և հաշիվների 
էլեկտրոնային վճարման ծառայություններ. 
ֆինանսական հաշիվների դեբետավորման և 
վարկավորման ծառայություններ. բանկային 
գործառնությունների իրականացում էլեկտրո-
նային համակարգով. պահված արժեքով 
քարտերի, վճարային քարտերի և հաշվեքարտերի 
թողարկում. հեռախոսային վարկային 
քարտերով սպասարկում. համակարգչային 
հիմնապաշարների կամ համացանցի միջոցով 
տեղեկատվության առցանց տրամադրում 
ֆինանսների ու ապահովագրության հարցերով. 
գազի և էլեկտրականության համար վճարների 
գանձում. հնարժեք իրերի գնահատում. 
արվեստի ստեղծագործությունների գնա-
հատում. թանկարժեք իրերի գնահատում. 
օգտագործված ավտոմեքենաների գնա-
հատում. հարկային տեղեկատվության տրա-
մադրում (ֆինանսական ծառայություններ). 
բարեգործական միջոցների հավաքագրում. 
բարեգործական միջոցների հավաքագրում-
ների կազմակերպում. բարեգործական 
նպատակով դրամահավաքների անցկացում. 
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թղթադրամի ու մանրադրամի հաշվարկման 
և մշակման մեքենաների վարձակալություն. 
բանկոմատների ու կանխիկի բաշխիչ 
ավտոմատների վարձակալություն. առցանց 
վճարման ծառայություններ. շինարարական 
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում. 
հավաստագրերի թողարկում. դրամական 
միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգով. արտարժույթի 
շուկայի ծառայություններ, բանկոմատների 
ծառայություններ, կանխավճարային քարտերի 
և արժեթղթերի տրամադրում, դրամական 
միջոցների փոխանցման ծառայություններ. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունները տրամադրվող 
էլեկտրոնային եղանակով. դրամական 
միջոցների էլեկտրոնային փոխանցման հար-
ցերով խորհրդակցական, տեղեկատվական 
և խորհրդատվական ծառայություններ.  
արտարժույթի փոխանցման ծառայություններ. 
արտարժույթի փոխանակման ծառայություններ. 
արժույթի վաճառք. արտարժույթի առք ու 
վաճառք. արժույթի միջնորդային սպասարկում. 
ֆինանսական գործառնություններ բաշխված 
հիմնապաշարների միջոցով. ջերմոցային 
գազերի արտանետումների կրճատման 
հետ կապված բարեգործական միջոցների 
հավաքագրում. ջերմոցային գազերի արտա-
նետումների կրճատման հետ կապված 
միջնորդային գործունեություն.  ջերմոցային 
գազերի արտանետումների կրճատման 
հետ կապված ծրագրերի ֆինանսական 
հովանավորություն. արտանետումների նվա-
զեցման նախագծերի ֆինանսավորում 
և ներդրումների իրականացում. ջեր-
մոցային գազերի արտանետումների 
կրճատման հետ կապված ծրագրերում և 
նախագծերում ներդրումների իրականացում. 
արտանետումների նվազեցման հետ 
կապված հիմնադրամներում ներդրումների 
իրականացում. փոխառությունների տրա-
մադրում (ֆինանսավորում). ժամանակավոր 
փոխառությունների տրամադրում. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
խորհրդատվական, խորհրդակցական և 
տեղեկատվական ծառայություններ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա բե-

րական վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում. ծրագրային 
ապահովում որպես  ծառայություն (SaaS). 
տեղեկությունների, հաղորդագրությունների 
և տվյալների ծածկագրում, ապակոդա վորում 
և իսկության ստուգում. կենսաչափական 
նույնականացման, դեմքի ճանաչման, 
մատնա հետքերի նույնականացման, ձայնի 
ճանաչման և իսկության ստուգնման 
ապարատային ու ծրագրային և այլ 
տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ օգտա-
տիրոջ նույնականացում՝ ֆինանսական 
ծառայու թյունների, էլեկտրոնային առև-
տրային գործարքների, նվիրատվությունների, 
լիցենզավորված ապրանքների տեղորոշման 
և երկրպագուների ներգրավման համար. 
տվյալների անվտանգության ապահովում. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անվտան-
գություն, պաշտպանություն և վերականգնում. 
համակարգչի անվտանգության սպառնալիքի 
վերծանում տվյալների պաշտպանության 
համար. անվտանգության ծառայությունների 
տրամադրում՝ համակարգչային ցանցի, 
համակարգչի մուտքի հասանելիության և 
ավտոմատացված գործարքների համար. 
տվյալների վավերացում (որակի վերահսկում) 
բաշխված թվային գրանցամատյանների ու 
տվյալների հիմնապաշարների (բլոկչեյնի) 
միջոցով. տվյալների նույնականացում բաշխված 
թվային գրանցամատյանների ու տվյալների 
հիմնապաշարների (բլոկչեյնի) միջոցով. 
բոլոր վերոնշյալ ծառայությունները վճարային 
համակարգի հետ օգտագործման համար. 
համակարգչային ծառայություններ համացանցի 
միջոցով տեղեկատվության, տվյալների, 
փաստաթղթերի և պատկերների փոխանցման 
ոլորտում. կիրառական ծառայություններ 
տրամադրողների (ASP) ծառայություններ, 
այն է՝ համակարգչային աշխատածրագրերի 
հոսթինգ երրորդ անձանց համար. կիրա-
ռական ծառայություններ տրամադրողների 
(ASP) ծառայություններ՝ համացանցային 
տեխնոլոգիայի հիմքով կոնֆերանսների, 
ձայնային կոնֆերանսների, էլեկտրոնային 
հաղորդա գրությունների, փաստաթղթերի 
համա տեղ մշակման, տեսակոնֆերանսների և 
ձայնի ու զանգի մշակման ոլորտում ծրագրային 
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ապահովմամբ. առցանց ոչ բեռնելի ծրագրերի 
տրամադրում բազմաթիվ աշխատածրագրերի 
փոխգործելիությունը դյուրացնելու համար. 
առցանց, էլեկտրոնային փոստի և հեռախոսի 
միջոցով տրամադրվող տեխնիկական 
օժանդակություն համակարգչային ծրա-
գրերի և աշխատածրագրերի հարցերով. 
համակարգչային սպասարկում, այն է՝ 
գրանցված օգտատերերի համար առցանց 
համայնքի ստեղծում քննարկումներին 
մասնակցելու, ցանցի հավասարաչափ 
օգտվողներից արձագանքներ ստանալու, 
վիրտուալ համայնքներ ստեղծելու, սոցիալական 
ցանցեր ստեղծելու և փաստաթղթեր 
փոխանցելու համար. համացանցից օգտվող-
ներին համակարգչային տեխնոլոգիայի 
վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում 
օժանդակ թեժ գծերի միջոցով. համակարգ-
չային ծառայությունների տրամադրում 
համակարգչային ցանցում տեղեկատվական 
ցուցիչների, կայքերի և ռեսուրսների ստեղծման 
վերաբերյալ. որոնողական համակարգերի 
տրամադրում. համակարգիչների, նոութբուք 
համակարգիչների, լեփթոփ համակարգիչ-
ների, դյուրակիր համակարգիչների և ձեռքի 
համակարգիչների նախագծում. անձնական 
թվային քարտուղարների և անձնական 
մեդիանվագարկիչների նախագծում. շարժա-
կան հեռախոսների և սմարթֆոնների 
նախագծում. թվային խցիկների նախագծում. 
համակարգչային ծառայություններ. համա-
կարգչային ծրագրավորում. համակարգչային 
ամբողջականացման ծառայություններ. համա-
կարգչային վերլուծություն. համակարգչային 
ծրագրավորում վիրուսների դեմ պայքարելու 
համար. համակարգչային համակարգերի 
ծրագրային ապահովման ծառայություններ. 
համակարգչային ծրագրերի նախագծում. 
համակարգչային համակարգերի նախագծում. 
վեբ-էջերի նախագծում և կատարելագործում. 
համակարգչային կայքերի (վեբ-կայքերի) 
տեղադրում երրորդ անձանց համար. 
համակարգչային կիրառական ծրագրերի 
տեղադրում տվյալների հիմնապաշարներից և 
համակարգչային ցանցերից տեղեկատվության 
որոնման և առբերման համար. տեխնիկական 
տեղեկատվության տրամադրում վերջնական 
օգտվողների հատուկ խնդրանքով հեռախո-

սային կամ համաշխարհային համակարգ-
չային ցանցի միջոցով. խորհրդակցական 
ծառայություններ համակարգչային ծրագրային 
ապահովման վերաբերյալ. համակարգչային 
ծառայություններ համակարգչային 
տվյալ  ների հիմանապաշարների և վեբ-
կայքերի պատվիրված որոնման համար. 
համակարգչային և էլեկտրոնային ազդա-
նշանի կոդավորում և ապակոդավորում. 
ֆիզիկական տվյալների և փաստաթղթերի 
փոխակերպում էլեկտրոնային մեդիաֆորմատի. 
ապրանքների ստուգման և գնահատման 
ծառայություններ. ճարտարապետական և 
նախա գծային ծառայություններ. շենքերի, 
գրասենյակների և բնակարան ների ինտե-
րիերի դիզայն. համակարգիչների վերա-
բերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
համակարգչային ցանցի վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում, այն է՝ 
տեխնիկական տեղեկատվության տրամա-
դրում համակարգիչների և համակարգչային 
ցանցերի վերաբերյալ գործարարության 
և էլեկտրոնային առևտրի ոլորտում. 
ռիսկերի կառավարման համակարգ չային 
անվտանգության ծրագրերի տրամա-
դրում. համակարգչային տեղեկատվության, 
տվյալ ների և հետազոտությունների 
անվտան  գության ապահովում. որակի 
երաշ խա վորման ծառայություններ. համա-
կարգչային ծառայություններ գործարա-
րության ասպարեզում գործարքների 
վկայագրման համար և դրանց վերաբերյալ 
հաշվետվությունների պատրաստում. 
համակարգիչներ, էլեկտրոնային ցանցեր 
և տվյալների հիմնապաշարներ մուտքի 
վերահսկում (անվտանգության ապահովում). 
համակարգչային ցանցերի միջոցով տվյալների 
փոխանցման և գործարքների անվտան-
գության ապահովում. խորհրդակցություն 
տվյալների անվտանգության ապահովման 
վերաբերյալ. տեխնոլոգիական խորհրդակ-
ցություն հեռահաղորդակցության 
ան վտան  գության ապահովման վերա-
բերյալ. հաղորդակցական ցանցերի 
համակարգչայնացված անվտանգության 
ապահովման ծառայություններ. տեղեկա-
տվության տրամադրում համացանցի, 
համաշխարհային վեբ-ցանցի և 
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համակարգչայնացված հաղորդակցական 
ցանցի անվտանգության ապահովման, 
ինչպես նաև տվյալների ու տեղեկատվության 
ապահով փոխանցման վերաբերյալ. 
խորհրդատվական  ծառայություններ 
համացանցի, համաշխարհային վեբ-ցանցի 
և համակարգչայնացված հաղորդակցական 
ցանցի անվտանգության ապահովման, 
տեղեկատվության անվտանգության 
ապահովման վերաբերյալ. համակարգչային 
անվտանգության վավերացման 
ծառայություններ. էլեկտրոնային 
ստորագրությունների առցանց վավերացում. 
արտացանցային տվյալների պահուստային 
պատճենում. էլեկտրոնային տվյալների 
պահում. վեբ-կայքի միջոցով տեղեկատվության 
տրամադրում համակարգչային տեխնոլոգիայի 
և ծրագրավորման վերաբերյալ. 
քարտեզագրական ծառայություններ. 
ամպային հաշվարկում. ամպային հոսթինգի 
ծառայություններ. ոչ ներբեռնելի ամպային  
ծրագրերի և ամպային հաշվարկման ծրագրերի 
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում. 
տվյալների պահում էլեկտրոնային եղանակով. 
ամպային հաշվարկման միջոցով վիրտուալ 
համակարգչային համակարգերի և վիրտուալ 
համակարգչային միջավայրերի տրամադրում.  
ժամանցային ծրագրերի վարձույթ.   
ջերմոցային գազերի արտանետումների 
կրճատման հետ կապված տեխնիկական 
հետազոտություններ . ջերմոցային գազերի 
արտանետումների կրճատման և շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության հետ կապված 
տեղեկատվության, խորհրդատվության 
և խորհրդակցության տրամադրում. 
տեխնոլոգիական տեղեկատվության տրա-
մադրում էկոլոգիապես անվտանգ և 
կանաչ նորարարությունների վերաբերյալ. 
շրջակա միջավայրի փորձարկումների, 
գնահատման և մոնիտորինգի ծառայու թյուն-
ներ. հետազոտություններ շրջակա միջավայրի 
պաշտպանության և պահպանության 
ոլորտում. կլիմայական փոփոխությունների 
ոլորտում հետազոտությունների և գիտական 
տեղեկատվության տրամադրում. վառելիքի, 
վառելանյութի և կարբոնային երկօքսիդի 
արտանետումների և էկոլոգիական 
հարցերի վերաբերյալ գիտական ու 

արդյունաբերական խորհրդատվություն. 
կարբոնային երկօքսիդի արտանետումների 
քանակի նվազեցմանը նպաստող   շահավետ  
գործելակերպի վերաբեր յալ գիտական 
և տեխնոլոգիական ծառայություններ. 
ջերմոցային գազերի արտանետումների 
կրճատման ծրագրերի կառավարման հետ 
կապված գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ. շրջակա միջավայրի 
հետազոտությունների, կառավարման և 
պաշտպանության ծառայություններ. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն և 
խորհրդակցություն։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20200153  (111) 31454
(220) 31.01.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 31.01.2030 
(730) Քաթար Էյըրուեյզ Գրուփ (Քյու.Սի.Էս.Սի), 
QA 
(442) 02.03.2020
(540) 

(526) «AIRWAYS» բառը և «արաբական» գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։
(511) 

դաս 39. ճանապարհորդությունների 
կազմակերպում, մասնավորապես՝ ավիա-
փոխադրումներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200245 (111) 31455
(220) 11.02.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 11.02.2030
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(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ռուզաննա 
Հարությունյան, Երևան, Աբելյան 6/4, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. ինքնասպասարկման ռեստորան-
ների ծառայություններ:

____________________

(210) 20200247 (111) 31456
(220) 11.02.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 11.02.2030
(730) Բրաուն-Ֆորման Ֆինլընդ Լթդ., FI 
(442) 02.03.2020
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, այն 
է՝ թորման միջոցով ստացված սպիրտային 
խմիչքներ։ 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20200267 (111) 31457
(220) 13.02.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 13.02.2030
(730) Արման Էդուարդի Աբգարյան, Երևան, 
Մամիկոնյանց 49/1, բն. 20, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

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

դաս 43. հյուրանոցային ծառայություններ:
____________________

(210) 20200278 (111) 31458
(220) 14.02.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 14.02.2030
(730) «Մարիլդա» ՍՊԸ, Երևան, Պուշկին 43/1, 
AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(526) «CAFE & RESTAURANT» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
դարչնագույն և դեղնանարնջագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սրճարանների և ռեստորանների 
ծառայություններ:

____________________
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(210) 20200280 (111) 31459
(220) 14.02.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 14.02.2030
(730) «Բիայնա պլյուս» ՍՊԸ, Երևան, Ծխա-
խոտագործների 14, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

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

դաս 30. սուրճ:
____________________

(210) 20200282 (111) 31460
(220) 17.02.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 17.02.2030
(730) «Վիքո» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ. ք. Աբովյան, 
Հանրապետության 16, բն. 50, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

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

դաս 29. կոմպոտներ.
դաս 30. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. 

թեյ. կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով 
և կաթով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային 
ըմպելիքներ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. 
կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով 
ըմպելիքներ. սուրճի փոխարինիչներ:

____________________

(210) 20200312  (111) 31461
(220) 19.02.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 19.02.2030
(730) «Բի էֆ տրանս» ՍՊԸ, Երևան, Բաբա-
ջանյան 1944, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(526) «TRANS» բառը և «LOGISTIC COMPANY» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. բեռնափոխադրման ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20200334 (111) 31462
(220) 21.02.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 21.02.2030
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 01.04.2020
(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, 
ընդգրկված 34-րդ դասում. ծխախոտաթուղթ. 
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սիգարետների պարկուճներ և լուցկի:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200338 (111) 31463
(220) 21.02.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 21.02.2030
(730) «Մոկս» ՍՊԸ, Արարատ, գ. Այգեզարդ, Խ. 
Աբովյան  փ., տուն 18, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20200339 (111) 31464
(220) 21.02.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 21.02.2030

(730) «Մոկս» ՍՊԸ, Արարատ, գ. Այգեզարդ, Խ. 
Աբովյան  փ., տուն 18, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. կոճապղպեղի գարեջուր. 

ածիկի գարեջուր. գարեջրի քաղցու. գարեջրի 
հիմքով կոկտեյլներ. գարու գինի (գարեջուր): 

____________________

(210) 20200340 (111) 31465
(220) 21.02.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 21.02.2030
(730) «Մոկս» ՍՊԸ, Արարատ, գ. Այգեզարդ, Խ. 
Աբովյան  փ., տուն 18, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. կոճապղպեղի գարեջուր. 

ածիկի գարեջուր. գարեջրի քաղցու. գարեջրի 
հիմքով կոկտեյլներ. գարու գինի (գարեջուր):

____________________

(210) 20200351  (111) 31466
(220) 24.02.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 24.02.2030
(730) «Քաթըլիսթ» բարձր տեխնոլոգիաների 
և ձեռներեցության զարգացման հիմնադրամ, 
Երևան, Բարբյուսի 2ա, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 35. օգնություն գործարարության 

կառավարման հարցերում. խորհրդատվու-
թյուն գործարարության կազմակերպման և 
կառավարման հարցերով. խորհրդատվու-
թյուն աշխատակիցների անձնակազմը 
կառավարելու հարցերով. խորհրդատվություն 
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գործարարության կառավարման հարցերով. 
գործարարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. խորհրդատվու-
թյուն գործարարության կազմակերպման 
հարցերով. գործարարության կառավարման 
խորհրդատվական ծառայություններ. մասնա-
գիտական խորհրդատվություն գործա-
րարության ասպարեզում.

դաս 36. կապիտալ ներդրումներ. ֆինան-
սավորում. անշարժ գույքի կառավարում. 
բնակելի ֆոնդի կառավարում. բնակարանների 
վարձակալություն. գրասենյակների վարձա-
կալություն (անշարժ գույք). տարբեր 
մասնագետների համատեղ աշխատանքի 
համար գրասենյակների վարձույթ.

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
հեռակա ուսուցում. կրթադաստիարակչական 
ծառայություններ. ակումբների ծառայություններ 
(զվարճություն կամ կրթություն). կոլոքվիումների 
կազմակերպում և անցկացում. կոնֆերանսների 
կազմակերպում և անցկացում. կրթության 
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության 
տրամադրում. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. գիտաժողով-
ների (սիմպոզիումների) կազմակերպում 
և անցկացում. վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). 
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
մասնագիտական վերապատրաստում. կրթա-
կան ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում 
և անցկացում.

դաս 42. հետազոտություններ քիմիայի 
բնագավառում. տեխնոլոգիական հետա-
զոտություններ. հետազոտություններ ֆիզիկայի 
բնագավառում. ծրագրային ապահովման 
մշակում. ծրագրային ապահովման արդիա-
կանացում. խորհրդատվություն համա-
կարգչային տեխնիկայի մշակման և 
զարգացման ոլորտում. գիտական 
լաբորատորիաների ծառայություններ. 
տեղեկա տվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. գիտական 
հետազոտություններ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20200370 (111) 31467
(220) 26.02.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 26.02.2030
(730) «Բարի» ՍՊԸ, Երևան, Նար-Դոս 73, բն. 
61, AM 
(442) 16.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 29. չրեղեն. կոմպոտներ.
դաս 32. հյութեր (ըմպելիքներ). սեղանի 

ջուր.
դաս 33. օղի. մրգային օղի. լիկյոր. գինի:

____________________

(210) 20200384 (111) 31468
(220) 27.02.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 27.02.2030
(730) Ֆրեյզեր Ռիսերչ Լեբս. Ինք., CA 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. կոսմե-

տիկական հավաքածուներ. կոսմետիկա-
կան դիմակներ. կոսմետիկական կրեմներ. 
լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար. շրթներկ. փայլ շրթունքների համար. 
կոսմետիկական մատիտներ. բալզամներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. կոսմետիկական միջոցներ 
հոնքերի համար. ստվերաներկ աչքերի համար 
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(կոսմետիկական միջոցներ). կոսմետիկական 
միջոց ներ թարթիչների համար. գծաներկ աչքերի 
համար (կոսմետիկական միջոցներ). միջոց ներ 
գրիմ անելու համար. թարթիչների տուշ՝ ներկ. 
շպարի հիմքեր (կոսմետիկական միջոց ներ). 
կարմրաներկ (կոսմետիկական միջոցներ). 
մազերի աճը կարգավորող պատրաստուկներ 
մազերի խնամքի համար, ոչ բուժական. ոչ 
բուժական հեղուկացիրներ մազերի աճի 
համար. շամպուններ, ոչ բուժական. մազերի 
լավորակիչներ. տոնիկներ մազերի համար 
(կոսմետիկական միջոցներ). լոսյոններ մազերի 
համար, ոչ բուժական. միջոցներ մազերը ներկելու 
համար. մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական 
կրեմներ. կոսմետիկական միջոցներ մաշկը 
խնամելու համար. հարդարանքի կաթ. ոչ 
բուժական պատրաստուկներ կորյակային 
հիվանդությունները բուժելու համար. 
հակակնճիռային քսուքներ. էքսֆոլիանտներ 
(կոսմետիկական միջոցներ). պիլինգներ դեմքի 
համար (կոսմետիկական միջոցներ). սկրաբ 
դեմքի համար (կոսմետիկական միջոցներ). 
խոնավացնող կոսմետիկական միջոցներ 
դեմքի, մարմնի, ձեռքերի և ոտքերի համար. 
արևապաշտպան պատրաստուկներ. եթերային 
յուղեր. բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). 
օճառներ, ոչ բուժական. ժելեր մերսման համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. 

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար. քսուքներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ արև-
այրուքը բուժելու համար, դեղագործական 
պատրաստուկներ. քսուքներ արևայրուքի դեմ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200385 (111) 31469
(220) 27.02.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 27.02.2030
(730) «Էգալիտե» ՍՊԸ, Երևան, 0051, Արաբկիր, 
Նաիրի Զարյան 22, 8-րդ հարկ, AM 
(442) 16.03.2020

(540) 

(526) «MEDIA HOLDING» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, երկնագույն, կանաչ, դեղին 
և մանուշակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդային գործակալություն-
ների ծառայություններ. առցանց մարքեթինգ 
(շուկայավարում).

դաս 38. լրատվական գործակալություն-
ների ծառայություններ. ռադիոհեռար-
ձակում. հեռուստահեռարձակում. ընթացիկ 
իրադարձությունների վերաբերյալ նորու-
թյունների և տեղեկատվության հաղորդում.

դաս 41. ձայնա - տեսագրությունների 
արտադրություն, բացառությամբ գովազդային 
ֆիլմերի:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200386 (111) 31470
(220) 27.02.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 27.02.2030
(730) Ֆրեյզեր Ռիսերչ Լեբս. Ինք., CA 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. 

կոսմետիկական հավաքածուներ. կոսմե-
տիկական դիմակներ. կոսմետիկական կրեմներ. 
լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար. շրթներկ. փայլ շրթունքների համար. 
կոսմետիկական մատիտներ. բալզամներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. կոսմետիկական միջոցներ 
հոնքերի համար. ստվերաներկ աչքերի համար 
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(կոսմետիկական միջոցներ). կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչների համար. գծաներկ 
աչքերի համար (կոսմետիկական միջոցներ). 
միջոցներ գրիմ անելու համար. թարթիչների 
տուշ՝ ներկ. շպարի հիմքեր (կոսմետիկական 
միջոցներ). կարմրաներկ (կոսմետիկական 
միջոցներ). մազերի աճը կարգավորող 
պատրաստուկներ մազերի խնամքի համար, 
ոչ բուժական. հեղուկացիրներ մազերի 
աճի համար, ոչ բուժական. շամպուններ, 
ոչ բուժական. մազերի լավորակիչներ. 
տոնիկներ մազերի համար (կոսմետիկական 
միջոցներ). լոսյոններ մազերի համար, ոչ 
բուժական. միջոցներ մազերը ներկելու համար. 
մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական 
կրեմներ. կոսմետիկական միջոցներ մաշկը 
խնամելու համար. հարդարանքի կաթ. ոչ 
բուժական պատրաստուկներ կորյակա-
յին հիվանդությունները բուժելու համար. 
հակակնճիռային քսուքներ. էքսֆոլիանտներ 
(կոսմետիկական միջոցներ). պիլինգներ դեմքի 
համար (կոսմետիկական միջոցներ). սկրաբ 
դեմքի համար (կոսմետիկական միջոցներ). 
խոնավացնող կոսմետիկական միջոցներ 
դեմքի, մարմնի, ձեռքերի և ոտքերի համար. 
արևապաշտպան պատրաստուկներ. եթերային 
յուղեր. բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). 
օճառներ, ոչ բուժական. ժելեր մերսման համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. 

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-
ներ մաշկի խնամքի համար. քսուքներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ արև-
այրուքը բուժելու համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ. քսուքներ արևայրուքի դեմ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200389 (111) 31471
(220) 27.02.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 27.02.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմինե 
Կատվալյան Մարատի, Երևան, Բաղրամյան 
3-րդ նրբ., տուն 3/1, AM 
(442) 16.03.2020

(540) 

(526) «IMAGE CLUB» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և ոսկեգույն գունային համակցու թյամբ:
(511) 

դաս 3. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
լոգանքի համար. օճառներ սափրվելու 
համար. շրթներկ, բամբակե տամպոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական դիմակներ. մաշկը սպիտա-
կեցնող կոսմետիկական կրեմներ. լաքեր 
եղունգների համար. միջոցներ գրիմ անելու 
համար. լոսյոններ մազերի համար. միջոցներ 
մազերը ներկելու համար. պատրաստուկներ 
մազերը գանգրացնելու համար. արհեստական 
թարթիչներ. թարթիչների տուշ՝ ներկ. մոմ 
բեղերի համար. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). 
պահպանող բաղադրություններ կաշվի 
համար (փայլեցնող). կոսմետիկական 
հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ. 
բամբակ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական մատիտներ. 
կոսմետիկական կրեմներ. ճարպազերծող 
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերա-
կան նպատակների համար օգտագործվող-
ների. պատրաստուկներ դիմահարդարանքը 
հեռացնելու համար. պատրաստուկներ 
լաքը հեռացնելու համար. բուրավետ ջուր. 
հարդարանքի ջուր. դեպիլյատորներ. 
մազահեռացնող մոմ. ծաղիկների 
էքստրակտներ (պարֆյումերիա). գրիմ. 
բաղադրություններ հոտավետ նյութերով 
ծխեցման համար (պարֆյումերիա). ջրածնի 
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պերօքսիդ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական յուղեր. յուղեր 
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների 
համար. հարդարանքի յուղեր. լոսյոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
հարդարանքի կաթ. արդուզարդի միջոցներ. 
կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի համար. 
չեզոքացնող միջոցներ մշտագանգրացման 
համար. շամպուններ. օծանելիք. արհեստական 
եղունգներ. պատրաստուկներ եղունգների 
խնամքի համար. պարֆյումերիային 
արտադրանք. կոսմետիկական միջոցներ 
մաշկը խնամելու համար. օճառներ ոտքերի 
քրտնելու դեմ. շրթներկեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. դիմափոշի. պատ-
րաստուկներ սափրվելու համար. հոտազերծող 
օճառներ. հատով օճառներ հարդարանքի 
համար. մատիտներ հոնքերի համար. 
հարդարանքի (արդուզարդի) տալկ. 
կոսմետիկական ներկանյութեր. արդուզարդի 
միջոցներ քրտնելու դեմ (արդուզարդի 
պարագաներ). օճառներ քրտնելու դեմ. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի համար. 
աղեր վաննաների համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
ներկանյութեր մորուքի և բեղերի համար. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհա-
րելու համար. սոսինձներ արհեստական 
թարթիչների ամրացման համար. դեկորատիվ 
փոխատիպ նկարներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կապակցող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
գունազրկող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ. 
կպչուն նյութեր կոսմետիկական միջոցների 
համար. սափրվելու լոսյոններ. լաքեր մազերի 
համար. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
թարթիչների համար. գելեր մերսման համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. փայլ շրթունքների համար. 
բալզամներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. չոր 
շամպուններ. կպչուն պիտակներ եղունգների 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
հինա (կոսմետիկական ներկանյութ). տուփեր 
շրթներկի համար. պատրաստուկներ լոգանքի 
համար ոչ բժշկական նպատակների համար. 

մազերի լավորակիչներ. պատրաստուկներ 
մազերն ուղղելու համար. դիմահարդարումը 
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված 
անձեռոցիկներ. բուսական կոսմետիկական 
պատրաստուկներ. բուսական էքստրակտներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
մերսման մոմեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. փայլփլուքներ եղունգների համար. 
մարմնի ներկեր կոսմետիկական նպատակ-
ների համար. դիմահարդարումը հեռացնող 
պատրաստուկներով տոգորված բամբակ. 

դաս 25. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ. 
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար). 
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների 
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. 
կեպիներ՝ որպես գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. 
երկարաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. 
քրտնակալներ. տաբատակալներ. քուղերով 
կիսակոշիկներ. հագուստի օձիքներ. 
պարանոցի խողովակաձև շարֆեր. 
լիֆեր. բռնցքամարտիկների վարտիքներ. 
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի 
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ 
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ 
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. 
գոտիներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. 
սվիտերներ. պուլովերներ. կարճագուլպաներ. 
կապեր կարճագուլպաների համար. 
կախակապեր. կապեր երկար գուլպաների 
համար. միջատակեր. շապիկներ (բլուզներ), 
պլաստրոններ. կրծքակալներ. հագուստ. 
բոլորագլխարկներ. մետաղե եզրակ կոշիկների 
համար. մորթիներ (հագուստ). հանովի 
օձիքներ. զուգագուլպաներ. կոմբինեզոններ 
(հագուստ). քրտինք ներծծող ներքնազգեստ. 
առանց քուղերի սեղմիրաններ (գրացիաներ). 
կոստյումներ. պատրաստի հագուստ. 
ականջակալներ (հագուստ). փողկապներ. 
կոշկերեսներ. զանգապաններ. բրիջիներ. 
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների 
համար. վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). 
պատրաստի աստառներ (հագուստի 
տարրեր). շարֆ. կաշնե. վզնոց. տրիկոտաժե 
հագուստ. ներդիրներ շապիկների համար. 
էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. բուտսեր 
(ֆուտբոլային). ցիլինդրներ. գաբարդիններ 
(հագուստ). սեղմիրաններ (ներքնազգեստ). 
գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկներ. 
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բաճկոնակներ. փողքաժապավեններ. 
գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և 
ուսերը. մարմնամարզական կոշիկներ. 
մանտո. անջրանցիկ հագուստ. սռնապաններ 
(գամաշներ՝ տաք գուլպաներ կոճերից մինչև 
ծնկները). հագուստ ջերսիից. շրջազգեստներ. 
շքազգեստներ (սպասավորների). սպորտային 
տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ 
(հագուստ). մուֆտաներ (հագուստ). առանց 
մատների ձեռնոցներ. տնային կոշիկներ. 
կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ). մուշտակներ. 
լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկ. 
գրպաններ հագուստի համար. պիժամաներ. 
զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. 
կիսավարտիքներ. կրծկալներ. վերարկուներ. 
կոշիկների կրնկատակեր. պատմուճաններ 
(պարեգոտներ). ռանտեր կոշիկների 
համար. համազգեստ. բրդյա բաճկոններ 
(հագուստ). բաճկոններ (հագուստ). թղթե 
հագուստ. քողեր (հագուստ). լողագլխարկներ. 
լողավարտիքներ. լողազգեստներ. բաղնիքի 
խալաթներ. կոշիկներ. սպորտային կոշիկներ. 
սպորտային կիսակոշիկներ. գլխակապեր 
(հագուստ). գլխանոցով բաճկոն. տակի 
շրջազգեստներ. դահուկների կիսակոշիկներ. 
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա). 
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). բանդանա-
ներ (պարանոցի թաշկինակներ). հագուստ 
մարմնամարզիկների համար. հագուստ 
արհեստական կաշվից. կաշվե հագուստ. 
թիկնոցներ. դիմակահանդեսի կոստյումներ. 
սարիներ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. 
չալմաներ. ժապավենակապ փողկապներ լայն 
եզրերով. ջրցողի գլխարկներ. ձկնորսական 
բաճկոններ. գոտի-քսակներ (հագուստ). կրծքի 
գրպանի թաշկինակներ. թղթե գդակներ 
(հագուստ). դիմակներ քնելու համար. 
կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. պոնչոներ. 
սարոնգներ. դահուկորդների ձեռնոցներ. 
լեգինսներ (շալվար). սարաֆաններ. հովար-
ներ՝ որպես գլխարկներ. կիսատաբատներ 
(ներքնազգեստ). սպորտային մայկաներ. 
կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ կոշիկներ). 
ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը հասնող 
կոշիկներ. քրտինք ներծծող կարճագուլպա-
ներ. վարսավիրական թիկնոց. կարատեի 
համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ. 
մարմնամարզական կիպ նստող զգեստ. 

կիմոնո. թևքերով մանկական կրծկալներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
նիհարեցնող նյութեր պարունակող հագուստ. 
ասեղնագործ հագուստ. գլխարկներ. 
թաթմաններ. լատեքսային հագուստ. պաշտ-
պանիչ մարզաշապիկներ (ռաշգարդներ). 
գլխաշորեր. կպչուն կրծկալներ.

դաս 35. հայտարարությունների 
փակցնում. գովազդային նյութերի տարածում. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. աճուրդային 
վաճառք. գովազդային նյութերի վարձույթ. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ցուցափեղկերի ձևավորում. 
մանեկենների ծառայություններ ապրանքները 
գովազդելու կամ խրախուսելու համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցային 
գործունեության կառավարում. առևտրական 
տոնավաճառների կազմակերպում. սպա-
ռողներին առևտրային տեղեկատվության և 
խորհուրդների տրամադրում ապրանքների և 
ծառայությունների ընտրության հարցում. գնման 
պատվերների մշակման գործընթացների 
կառավարում. նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում գովազդային նպատակներով. 
վաճառքի ցուցադրափեղկերի (ստենդների) 
վարձույթ. վաճառքի օժանդակման համար 
որոնման համակարգի օպտիմալացում. 
առևտրային միջնորդային ծառայություններ. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. 
արտաքին գովազդ.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. 
ճամբա րային հարմարությունների տրա-
մադրում. ճաշարանների ծառայություններ 
հիմնարկներում կամ ուսումնական հաստա-
տություններում. ժամանակավոր բնա-
կատեղերի վարձակալում. պանսիոնների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. տեղերի ամրագրում պանսիոններում. 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում. 
ինքնասպասարկման ռեստորան ների ծառա-
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յություններ. խորտկարանների ծառա-
յություններ. բարերի ծառայություններ. 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
(կացարանի տրամադրում). տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար. 
մոթելների ծառայություններ. սենյակների, 
դահլիճների վարձակալում հավաքների համար. 
վրանների վարձույթ. մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանների 
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման 
կառավարում). սննդի ձևավորում. տորթերի 
ձևավորում. տեղեկություն և խորհրդատվու-
թյուն սննդի պատրաստման հարցերով. 
անձնական խոհարարի ծառայություններ. 
նարգիլեի բարերի ծառայություններ.

դաս 44. գեղեցկության սրահների 
ծառայություններ. վարսավիրանոցների 
ծառայու թյուններ. մերսում. մատնահարդա-
րում. արևաբուժարանների ծառայություններ. 
գեղագետ դիմահարդարների ծառայություններ. 
մազահեռացում մոմով (էպիլյացիա). պիրսինգ:

____________________

(210) 20200427 (111) 31472
(220) 03.03.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 03.03.2030
(730) «Մաթևոսյան վայն» ՍՊԸ, Վայոց ձորի 
մարզ, գ. Աղավնաձոր 30/5, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 39. գինետուրիզմի ծառայություններ.
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ. 

ռեստորանների ծառայություններ. սննդա-
մթերքի պատրաստում, առաքում, մատուցում և 
սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). սրճարանների 
ծառայություններ. ժամանակավոր բնակա-
տեղերի վարձակալում. զբոսաշրջիկների 
համար տների ծառայություններ. պանսիոն-
ների ծառայություններ. տեղերի ամրա գրում 
հյուրանոցներում. ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ. բարերի ծառա-

յու թյուններ. մոթելների ծառայություններ. 
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ. 
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի 
պատրաստման հարցերով. գաստրո բակերի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20200430 (111) 31473
(220) 03.03.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 03.03.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հայկ Չիլին գարյան, 
ք. Աբովյան, Նաիրյան փ., շ. 2, բն. 20, AM 
(442) 16.04.2020
(540) 

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

դաս 35. ծաղկի սրահի ծառայություններ, 
այն է՝ բնական և արհեստական ծաղիկների 
վաճառք. ձևավորման պարագաների վաճառք.

դաս 42. գեղարվեստական ձևավորում. 
ծաղկեփնջերի ձևավորում. հարսանյաց սրահ-
ների ձևավորում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20200432 (111) 31474
(220) 03.03.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 03.03.2030
(730) Լիթլ Սիզըր Էնթըրփրայզիս, Ինք., 
Միչիգան նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 01.04.2020
(540) 

(526) «PIZZA», «PUFFS» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
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(511) 
դաս 30. պիցա. պիցայի խմոր:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20200434 (111) 31475
(220) 04.03.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 04.03.2030
(730) «Ինտեր պրինտ» ՍՊԸ, Երևան, Նար-
Դոսի 1, բն. 7, AM 
(442) 16.04.2020
(540) 

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

դաս 25. բլուզներ. գլխարկներ. գդակներ. 
տրիկոտաժեղեն. շապիկներ (բլուզներ). 
հագուստ. գլխարկներ. շարֆեր. հագուստ 
ջերսիից. գոգնոցներ (հագուստ). կարճաթև 
(T-աձև) մայկաներ. կրծքի գրպանի 
թաշկինակներ. սպորտային մայկաներ:

____________________

(210) 20200442 (111) 31476
(220) 04.03.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 04.03.2030
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 01.04.2020
(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, 
ընդգրկված 34-րդ դասում. ծխախոտաթուղթ. 
սիգարետների պարկուճներ. լուցկի:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200507 (111) 31477
(220) 12.03.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 12.03.2030
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
ՀՀ, Արարատ 0607, Արարատ Թևոսյան փ., տ. 
43, AM 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 

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

ձան ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
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. կաթնաշոռ. կիմչի (սննդամթերք 
ֆերմենտացված բանջարեղենների 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 ֆերմենտ-
ներ խոհարարական նպատակների համար. 
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. 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 
(ուտելի մրջյունների թրթուրներ). ուտելի 
անկենդան միջատներ. մշակված քաղցր 
եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին քսվող 
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սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագնդիկներ. 
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. սոյայի ծնեբեկ. սոյայի բլիթներ. տոֆուի 
բլիթներ. 

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

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

____________________

(210) 20200585 (111) 31478
(220) 23.03.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 23.03.2030
(730) «Գրիգորյան գրուպ» գինու գործարան 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Ոսկետափ, 
Արցախի 86/3, AM 
(442) 16.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի, մասնավորապես՝ բրենդի, 
գինի, այդ թվում՝ մրգային գինիներ, օղի, այդ 
թվում՝ մրգային օղիներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20200607 (111) 31479
(220) 25.03.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 25.03.2030
(730) «Ագրո թրիփ» ՍՊԸ, Երևան, Շրջանային 
2/4, 10, AM 
(442) 16.04.2020
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և մանուշակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 28. գլուխկոտրուկներ՝ կազմված 
գյուղատնտեսական, կենդանական, ճամփոր-
դական, աշխարհագրական պատկերներ 
կազմող տարրերի հավաքածուից (փազլներ): 

____________________

(210) 20200615  (111) 31480
(220) 25.03.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 25.03.2030
(730) «Ֆոլիո թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան շ. 
33, բն. 48, AM 
(442) 16.04.2020
(540) 

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

դաս 5. սննդային հավելումներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20200674 (111) 31481
(220) 07.04.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 07.04.2030
(730) Չըրչ ընդ Դուայթ Քո., Ինք., US 
(442) 04.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 10. նախապահպանակներ։ 

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20200678 (111) 31482
(220) 07.04.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 07.04.2030
(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստա-
ընկերություն» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Հովսեփյան 26, 
AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հեռուստա-

հեռար ձակում. լրա տվական գոր ծա-
կալությունների ծառայություններ. մալու խային 
հեռուստա հեռարձակում. տեղեկա  տվություն 
հեռակապի վերաբերյալ. օպտիկա-
թելքային կապ. արբանյակային կապ. 
անլար հեռարձակում. տեսահաղորդում ըստ 
պահանջի. պոդքասթի հաղորդում.

դաս 41. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի). զվարճալի 
ռադիոհաղորդումներ. ֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային ֆիլմերի. 
շոուների արտադրություն. հեռուստատեսային 
զվարճալի հաղորդումներ. երաժշտության 
ստեղծագործում. ձայնային սարքավորում-
ների վարձակալություն. ոչ բեռնելի 
երաժշտության առցանց տրամադրում. ոչ 
բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադրում. 
չբեռնվող հեռուստատեսային ծրագրերի 
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի» 
ծառայության միջոցով:        

____________________

(210) 20200682 (111) 31483
(220) 10.04.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 10.04.2030
(730) Սարգիս Գրիգորյան, ք. Արտաշատ, 
Արարատյան 5/5, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, ծիրանա գույն, դեղին, կանաչ, բաց 
կանաչ, երկնագույն, կապույտ, մուգ կապույտ, 
մանուշա կագույն և վարդագույն գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 7. առևտրի ավտոմատներ.
դաս 28. խաղալիքներ. հոլեր (խաղա-

լիքներ). անակնկալներով խաղեր խաղար-
կումների համար. կանխավճարով աշխատող 
բիլիարդի սեղաններ. սարքեր խաղերի 
համար. կանխավճարով աշխատող 
խաղային ավտոմատներ. կոնֆետիներ. 
ցատկահարթակներ (բատուտներ). ավտո-
մատներ տեսախաղերի համար. արկադային 
ավտոմատներ տեսախաղերի համար. 
խաղատնակներ երեխաների համար. 
խաղագնդակներ. փոքր գնդակներ խաղերի 
համար. 

դաս 30. անանուխի կոնֆետներ. 
կոնֆետներ. կարամելներ (կոնֆետներ). 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
կոնֆետներ. շնչառությունը թարմացնող 
ծամոններ. ծամոն (մաստակ). քաղցրավենիք. 
եգիպտացորենի փաթիլներ. ադիբուդի. 
պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. քաղցրաբլիթներ. 
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով 
և կաթով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային 
ըմպելիքներ. մակարդներ. սուրճի հիմքով 
ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. սուրճի 
փոխարինիչներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ.

դաս 35. առևտրի ավտոմատների վարձույթ:
____________________

(210) 20200700 (111) 31484
(220) 15.04.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 15.04.2030
(730) «Արթստեփ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Բուդաղյան 
1, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. կար-

տոֆիլի չիպսեր. չորացրած կոկոսի ընկույզներ. 
մուրաբաներ. սառեցրած մրգեր. չամիչ.  
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն. 
չորացրած բանջարեղեն.  խուրմա. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. մշակված 
ընկույզներ. մրգակեղև. մրգային չիպսեր. 
մրգային պահածոներ. բանջարեղենի 
պահածոներ. ցածր կալորիականությամբ 
կարտոֆիլի չիպսեր. մշակված պնդուկ. 
պահածոյացված հատապտուղներ. սառե-
ցումով չորացրած բանջարեղեն. մշակված 
բանջարեղեն. մշակված մրգեր.

դաս 30. համեմանք. թեյ. մեղր. վարսակի 
փաթիլներ.

դաս 31. վարսակ. թարմ հատապտուղներ. 
չմշակված շագանակներ. թարմ մրգեր. կոլա 
ընկույզներ. թարմ պնդուկ. թարմ գետնընկույզ.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. մրգահյութեր. օշարակներ 
ըմպելիքների համար. բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. չրերից 
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ:

____________________

(210) 20200740 (111) 31485
(220) 22.04.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 22.04.2030
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE 
(442) 18.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական ապրանքներ. 

դիետիկ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20200741  (111) 31486
(220) 22.04.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 22.04.2030
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE 
(442) 18.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական ապրանքներ. 

դիետիկ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200745 (111) 31487
(220) 22.04.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 22.04.2030
(730) «Կամսար» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 
26/1, սենյակ 301, AM 
(442) 18.05.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, վարդագույն, թանաքագույն, երկնագույն, 
կարմիր, մուգ կարմիր, սպիտակ և մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ. 
երաժշտական արտադրանքի թողարկում. 
երաժշտության ստեղծագործում:

____________________

(210) 20200750 (111) 31488
(220) 24.04.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 24.04.2030
(730) «Արթստեփ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Բուդաղյան 
1, AM 
(442) 18.05.2020

(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. 

մուրաբաներ. սառեցրած մրգեր. խուրմա. 
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. 
մրգակեղև. մրգային չիպսեր. մրգային 
պահածոներ. թեթև նախուտեստներ մրգերի 
հիմքով. պահածոյացված հատապտուղներ. 
մշակված մրգեր. 

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. մրգահյութեր. օշարակներ 
ըմպելիքների համար. մրգային նեկտարներ 
(ոչ ալկոհոլային). չրերից պատրաստված ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ:

____________________

(210) 20200751  (111) 31489
(220) 24.04.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 24.04.2030
(730) «Արթստեփ» ՍՊԸ, Երևան, Բուդաղյան 1, AM 
(442) 18.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ. սպիրտային ըմպելիք-

ներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. ալկոհո-
լային խմիչքներ, բացի գարեջրից:

____________________

(210) 20200761  (111) 31490
(220) 27.04.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 27.04.2030
(730) Գարուշ Սևակի Դավթյան, ք. Աբովյան, 
Երիտասարդական  1/4, բն. 3, AM 
(442) 18.05.2020
(540) 
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(526) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և մանուշակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 
ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). դոնդող. սննդային ճար_
պեր. 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. կար-
տոֆիլի 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 (էքստրակտ ներ). 
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. 
լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. 
պահածոյացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ 
(բացի հրուշակեղենից). սննդային ոսկրածուծ. 
միդիաներ (խեցեմորթներ) անկենդան. 
կակղամորթներ անկենդան. արմավենու 

սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի 
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված 
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի 
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. 
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի 
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի 
սննդային ճարպ. մրգային աղցաններ. 
անկենդան սարդինա ձուկ. սաղմոն 
(անկենդան). կենդանական սննդային 
ճարպեր. թյուննոս (անկենդան). տոմատի 
հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ. 
պահածոյացված գետնասնկեր. ընտանի 
թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ալգինատներ 
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած 
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված 
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային 
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ. 
ձկան հիմքով սննդամթերք. մրգային 
չիպսեր. խխունջներ (անկենդան). սպիրտի 
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար 
պատրաստված ծաղկափոշի. սղոցաձև 
ծովամորեխներ (անկենդան). 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 
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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 խմո-
րումով 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.  
տեմպե. սատե. մշակված բանջարեղեն. 
մշակված մրգեր. ռատատույ. բադի կոնֆիներ. 
անդույետ. սպիտակ պուդինգ. կասուլե. 
շուկրուտ. քերած կարտոֆիլից յուղաբլիթներ. 
օմլետ. մսի խճողակով կաղամբով տոլմա. 
բանջարեղենային խտածոներ սնունդ պատ-
րաստելու համար. մրգային խտածոներ 
սնունդ պատրաստելու համար. հացին 
քսվող սնունդ բանջարեղենի հիմքով. ագար-
ագար խոհարարական նպատակների 
համար. անկենդան կակղամորթներ. քվարկ. 
կաթնաշոռ. կաթնաթթվային ըմպելիքներ. 
չորացրած ուտելի ծաղիկներ. բյուրեղացված 
կոճապղպեղ. պահածոյացված կոճապղպեղ. 
թթու դրած կոճապղպեղ.

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. կոնֆետնե. 
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 
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(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 արհես-
տական 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. 
մատու տակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի 
ալյուր. տարտեր (մրգա-բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար. բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար. բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 

վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). փաթիլներ (հացահատիկային 
արտա դրանք). 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. 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 
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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. 
հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համեմունք). 
լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ. 
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ. 
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ. 
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ. 

սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր 
խոհարարական նպատակների համար. մրգային 
սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք). 
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք):

____________________

(210) 20200763 (111) 31491
(220) 27.04.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 27.04.2030
(730) Լիանա Մեհրաբյան, Երևան, Վերին 
Չարբախ, Պոպովի 28 տուն, AM 
(442) 18.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. թորման միջոցով ստացված 

ըմպելիքներ. գինիներ. լիկյորներ. սպիրտային 
ըմպելիքներ. բրենդի. վիսկի. ռոմ. օղի. 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20200764 (111) 31492
(220) 27.04.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 27.04.2030
(730) Արամ Տերտերյան Մկրտիչի, Արմավիրի 
մարզ, Էջմիածին, Նոր Եվդոկիա 32, AM 
(442) 18.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական կլինիկաների ծառայու-

թյուններ. բժշկական օգնություն. պլաստիկ 
վիրաբուժություն:

____________________

(210) 20200765 (111) 31493
(220) 28.04.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 28.04.2030
(730) «Ոսկե ձվիկ թռչնաֆաբրիկա» ՍՊԸ, 
Կոտայքի մարզ, Նոր Գեղի, Մեսրոպ Մաշտոցի 
տուն 9, AM 
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(442) 18.05.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դարչնագույն, բեժ, դեղին և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. ձու (հավկիթ):
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20200776 (111) 31494
(220) 29.04.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 29.04.2030
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Թևոսյան 43, AM 
(442) 01.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային 

ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
լուծամզուքներ. ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). 
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք):

____________________

(210) 20200777  (111) 31495
(220) 29.04.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 29.04.2030
(730) «Օլինս» ՓԲԸ, Երևան, Համբարձումյան շ. 
9, բն. 8, AM 
(442) 18.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 35. ապրանքներ և ծառայություններ 

գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում. 

դաս 36. ապահովագրման միջնորդու-
թյուն. խորհրդատվություն ապահովագրության 
հար ցերով. ապահովագրության հարցերով 
տեղեկատվության տրամադրում:

____________________

(210) 20200782 (111) 31496
(220) 29.04.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 29.04.2030
(730) «Տնտեսագիտության և կառավարման 
ոլորտի ուսանողների և երիտասարդ 
մասնագետների «Այսեկ» ասոցիացիա» ՀԿ, 
Երևան, Ազատության, 24Ա, AM 
(442) 18.05.2020
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում.

դաս 36. ֆինանսական գործունեություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական 

գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

____________________

(210) 20200789 (111) 31497
(220) 30.04.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 30.04.2030
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 18.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդու համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200790 (111) 31498
(220) 30.04.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 30.04.2030
(730) Վերգինե Տեր-Պողոսյան, Երևան, Ա. 
Խաչատրյան 18, բն. 50, AM 
(442) 18.05.2020
(540) 

(526) «medical center» արտահայտությունը և «since 
2002» գրառումն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
փիրու զագույն, բաց կանաչ և սև գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
կրթա դաստիարակչական ծառայություններ. 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անց-
կացում. վեհաժողովների (կոնգրեսների) 
կազմակերպում և անցկացում. սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում, բոլոր վերը նշված 
ծառայությունները ստոմատոլոգիայի 
բնագավառում.

դաս 44. բժշկական կլինիկաների 
ծառա յություններ. մանուալ թերապիա 
(քիրոպրակտիկա). ֆիզիոթերապիա. ատամ-
նաբուժական օգնություն, ստոմա տոլոգիա. 
հոգեբանների ծառայություններ. բուժ-
սարքավորումների վարձույթ. խորհուրդներ 
առողջության հարցերով. օրթոդոնտական 
ծառայություններ (օրթոդոնտիա), բոլոր վերը 
նշված ծառայությունները ստոմատոլոգիայի 
բնագավառում:

____________________

(210) 20200804 (111) 31499
(220) 05.05.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 05.05.2030
(730) «Դուստր Մելանյա» ՍՊԸ, ք. Տաշիր, 
Կիրովի 346, AM 
(442) 18.05.2020
(540) 

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

դաս 29. պանիր:
____________________



ԳԳԳԳԳԳԳ

85

ՄՄՄ 1

85

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

16 .09 . 2020

(210) 20200807 (111) 31500
(220) 06.05.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 06.05.2030
(730) «Միջնաբերդ ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի 
Եղբայրների 63/1, բն. 25, AM 
(442) 18.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային մրգային 

ըմպելիքներ. մրգահյութեր. ջրեր (ըմպելիքներ). 
հանքային ջրեր. սեղանի ջրեր. բանջարեղենի 
հյութեր. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գազավորված ջուր. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ.

դաս 33. սպիրտային մրգային 
լուծամզուքներ. թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. կոկտեյլներ. դիժեստիվներ 
(լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ). 
գինիներ. լիկյորներ. սպիրտային ըմպելիքներ. 
հայկական կոնյակ (բռենդի). գինի խաղողի 
չանչերից. վիսկի. ալկոհոլային խմիչքներ բացի 
գարեջրից:

____________________

(210) 20200821  (111) 31501
(220) 08.05.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 08.05.2030
(730) «Ռոյալ ռուս» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. 
Արթիկ, Բաղրամյան 1, բն. 4, AM 
(442) 01.06.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սև, մուգ և բաց բորդո, մուգ և բաց 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի:

____________________

(210) 20200830 (111) 31502
(220) 08.05.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 08.05.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահագն 
Մովսեսյան Գրիգորի, Երևան, Մամիկոնյանց 
39, բն. 11, AM 
(442) 01.06.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կապույտ, մոխրագույն, թուխ բեժ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. էլեկտրոնային սիգարետներ:
____________________

(210) 20200843 (111) 31503
(220) 13.05.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 13.05.2030
(730) Արման Պետիկի Հակոբյան, Երևան, 
Դուրյան 31/45, AM 
(442) 01.06.2020
(540) 

(526) «PRINT STUDIO» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 40. պոլիգրաֆիա:
____________________
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(210) 20200855 (111) 31504
(220) 13.05.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 13.05.2030
(730) Մ/Ս Թեջ Րամ Դհարամ Փաուլ, IN 
(442) 01.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկիներ. ծամելու ծխախոտ։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20200884 (111) 31505
(220) 19.05.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 19.05.2030
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ. ոչ 
բուժական ատամնամածուկ. պարֆյումերիային 
արտադրանք, եթերային յուղեր. սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար. 
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման, 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.

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

հավելումներ և բուժիչ սննդային հավելումներ 
մարդկանց համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200885 (111) 31506
(220) 19.05.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 19.05.2030
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ. ոչ 
բուժական ատամնամածուկ. պարֆյումերիային 
արտադրանք, եթերային յուղեր. սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար. 
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման, 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժա-
կան նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սննդային հավելումներ մարդու և 
կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. վիտամինային 
պատրաստուկներ, կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ և բուժիչ սննդային հավելումներ 
մարդկանց համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200886 (111) 31507
(220) 19.05.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 19.05.2030
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(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 16.06.2020
(540) 

(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. սննդային հավելումներ մարդու և 
կենդա նիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաս տելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. վիտամինային 
պատրաստուկներ, կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ և բուժիչ սննդային հավելումներ 
մարդկանց համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200887 (111) 31508
(220) 19.05.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 19.05.2030
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժա-
կան նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սննդային հավելումներ մարդու և 
կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 

կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. վիտամինային 
պատրաստուկներ, կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ և բուժիչ սննդային հավելումներ 
մարդկանց համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200888 (111) 31509
(220) 19.05.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 19.05.2030
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

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

____________________

(210) 20200889 (111) 31510
(220) 19.05.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 19.05.2030
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 16.06.2020
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(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

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

____________________

(210) 20200890 (111) 31511
(220) 19.05.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 19.05.2030
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ. ոչ 
բուժական ատամնամածուկ. պարֆյումերիային 
արտադրանք, եթերային յուղեր. սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար. 
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման, 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
կոսմետիկական կրեմներ.

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 

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

____________________

(210) 20200891 (111) 31512
(220) 19.05.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 19.05.2030
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ. ոչ 
բուժական ատամնամածուկ. պարֆյումերիային 
արտադրանք, եթերային յուղեր. սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար. 
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման, 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
կոսմետիկական կրեմներ.

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
սնունդ և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժա-
կան նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սննդային հավելումներ մարդու և 
կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. բժշկական 
քսուքներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________
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(210) 20200894 (111) 31513
(220) 19.05.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 19.05.2030
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ. ոչ 
բուժական ատամնամածուկ. պարֆյումերիային 
արտադրանք, եթերային յուղեր. սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար. 
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման, 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
կոսմետիկական կրեմներ.

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժա-
կան նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սննդային հավելումներ մարդու և 
կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. բժշկական 
քսուքներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200895 (111) 31514
(220) 19.05.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 19.05.2030
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ. ոչ 

բուժական ատամնամածուկ. պարֆյումերիային 
արտադրանք, եթերային յուղեր. սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար. 
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման, 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
կոսմետիկական կրեմներ.

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժա-
կան նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սննդային հավելումներ մարդու և 
կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. բժշկական 
քսուքներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200896 (111) 31515
(220) 19.05.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 19.05.2030
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
 դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

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

____________________

(210) 20200897 (111) 31516
(220) 19.05.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 19.05.2030
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

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

____________________

(210) 20200898 (111) 31517
(220) 19.05.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 19.05.2030
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ. կոսմետիկական միջոց-

ներ. լոսյոններ և քսուքներ կոսմետիկական 
նպատակների համար.

դաս 5. դեղագործական և անաս-
նաբուժական պատրաստուկներ. բժշկական 
քսուքներ, քսուքներ դեղագործական 
նպատակների համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200899 (111) 31518
(220) 19.05.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 19.05.2030
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ. կոսմետիկական միջոց-

ներ. լոսյոններ և քսուքներ կոսմետիկական 
նպատակների համար.

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. բժշկական 
քսուքներ, քսուքներ դեղագործական նպա-
տակների համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200905 (111) 31519
(220) 19.05.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 19.05.2030
(730) «Դառլս» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորք, 
Նանսենի 17/94, AM 
(442) 01.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 

գարեջրից, օղի, բրենդի, վիսկի, մրգօղիներ, 
սպիրտային մրգային լուծամզուքներ, 
թրմօղիներ, սպիրտային ըմպելիքներ, սպիր-
տային լուծամզուքներ, սպիրտային բնա հյութեր 
(էսենցիաներ):
(740) Մարինե Դավթյան

____________________
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(210) 20200935 (111) 31520
(220) 26.05.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 26.05.2030
(730) «Գուդ սոֆթ» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
պող. 67, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշա կագույն և դեղին գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 41. ինտերնետ շահումով խաղերի 
կազմակերպում:

____________________

(210) 20200947 (111) 31521
(220) 27.05.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 27.05.2030
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի 

խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ.  
արդուզարդի ոչ բուժական պարագաներ. 
անուշաբույր ջուր և պարֆյումերային բուրավետ 
նյութեր անձնական օգտագործման համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200951  (111) 31522
(220) 01.06.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 01.06.2030

(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 16.06.2020
(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) 20200952 (111) 31523
(220) 01.06.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 01.06.2030
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 16.06.2020
(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) 20200953 (111) 31524
(220) 01.06.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 01.06.2030
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 16.06.2020
(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) 20200954 (111) 31525
(220) 01.06.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 01.06.2030
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 16.06.2020
(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) 20200955 (111) 31526
(220) 01.06.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 01.06.2030
(730) Արմեն Սարգսյան, Շիրակի մարզ, գ. 
Հառիճ, փ. 7, տուն 12, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

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

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20200956 (111) 31527
(220) 01.06.2020 (151) 14.09.2020
   (181) 01.06.2030
(730) Արմեն Սարգսյան, Շիրակի մարզ, գ. 
Հառիճ, փ. 7, տուն 12, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

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

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ:

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

5660  22.05.2030 Ափթիվ Թեքնոլըջիզ Լիմիթիդ, BB

6183  04.10.2030 Դանֆոս Ա/Ս, DK

6185  23.10.2030 Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

15957 23.02.2030 Հայատ Քիմյա Սանայի Ա.Շ., TR

16149 23.03.2030 «Վամհեր» ՍՊԸ, «Երևան, Գրիբոյեդովի 11ա, բն. 27, AM

16383 26.08.2030 «Ոսկե նուռ» հոլդինգ ՍՊԸ, Երևան, Արցախի 8/4–37, AM

16389 17.09.2030 «Կաֆե ցենտրալ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 11,, AM

16652 09.08.2030 Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանության 

    հիմնադրամ, Երևան, Ֆիզկուլտուրնիկների 48, AM

16821 19.11.2030 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

16831 24.08.2030 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

16832 24.08.2030 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

16833 24.08.2030 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

16868 19.08.2030 էվերլասթ Ուորլդ’ս Բոքսինգ Հեդքվոթերս Քորփորեյշն, US

17036 25.10.2030 «Գրանդ սպորտ» ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 4, AM

17232 11.12.2031 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

17309 09.12.2030 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

17517  18.06.2030 «Կարեն Դավթյան Ռոբերտի» Անհատ ձեռնարկատեր, 

    Գիտավան ՖՀԻ /շ/1/10 Աշտարակ 0204, Արագածոտն, Հայաստան, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ



95

 

95

№ 09/2 
16 .09 . 2020

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

09-01                 529 S

19-08                 530 S

19-08                 531 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

A21D 2/00            3407  A
A61B 17/00           3408  A
H02K 21/00          3409  A



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2428
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 15498, 15548, 8658, 
22327, 8319, 10826, 8359, 15488, 8656, 
8491, 8669, 8657, 8378
73 (1) Լիցենզատու  «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 
Երևան, Մասիսի 31, AM
73 (2) Լիցենզառու  «ՄԵԳԱ ՖՈՒԴ» ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Արշակունյաց պողոտա 25/1, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            եզակի
Գործողության ժամկետը    05.08.2020թ.-ից           
                                          մինչև 05.08.2021թ.
Գործողության տարածքը   Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                      26.08.2020

____________________

Գրանցում No 2429
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 6518, 6517, 8502
73 (1) Իրավատեր  Սի.Փի. Ֆարմասյութիքլզ 
Ինթերնեյշնլ Սի.Վի., c/o General Partners, Pfizer 
Manufacturing LLC and Pfizer Production LLC, 
235 East 42nd Street, New York, NY 10017, USA
73 (2) Իրավունքներն ստացող ԱՊՋՈՆ ՅուԷս 
1 ԷլԷլՍի, 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 
10017, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         28.08.2020

____________________

Գրանցում No 2430
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21306
73 (1) Իրավատեր  Սելջին Քորփորեյշն, 

Դելավեր նահանգի կորպորացիա, 86 Morris 
Avenue, Summit, New Jersey 07901, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԷՄՋԵՆ 
(ԵՎՐՈՊԱ) ԳմբՀ, Suurstoffi 22, 6343 Risch-
Rotkreuz, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          28.08.2020

____________________

Գրանցում No 2431
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 30510
73 (1) Իրավատեր  Անհատ ձեռնարկատեր 
Էդվարդ Հայրապետյան Եղիշի, Երևան 
Օգանովի 28, բն. 33, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «ՋԵՅԷՍ 
ԻՆՆՈՎԵՅՇՆՍ» ՍՊԸ, Երևան 0065, Մալաթիա-
Սեբաստիա, Մելիքյան փ. 21 տուն, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          04.09.2020

____________________

Գրանցում No 2432
Ապրանքային նշանի լիցենզիան չեղյալ 
հայտարարել
(11) Վկայական No 21286, 21287
73 (1) Լիցենզատու  Վարուժան Դեկերմենջյան, 
Երևան, Նալբանդյան փ., շ. 7/1, բն. 50, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Գ ՍԹԱՅԼ» ՍՊԸ, ՀՀ, 
Արագածոտն 0501, Ակունք 1 փ. տուն 49, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          04.09.2020

____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

    554U          26.02.2020

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2933    26.02.2020

3296    22.02.2020

3297    22.02.2020

3298    22.02.2020

3304    22.02.2020

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

  26646    07.09.2020 

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения
о прекращении правовой охраны товарного знака 

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

359 S         25.02.2020



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

(51) 2020.01  (11) 3407 (13) A
A21D 2/00

(21) AM20190072 (22) 17.06.2019
(72) Нарине Оганисян (AM), Арам Назарян (AM) 
(73) Нарине Оганисян, 2210, Котайкский район, с. 
Ариндж, ул. Маштоца 4, кв. 6 (AM), Арам Назарян, 
0038, г. Ереван, Эстонская 3, дом 16 (AM) 
(54) Хлеб
(57) Изобретение относится к пищевой 
промышленности, в частности к составу 
диетического хлеба.

Диетический хлеб содержит муку кукурузы, 
повареннаю соль, дрожжи, помол кедрового 
ореха, помол сухого сельдерея, помол семян льна, 
сухое клеющее вещество и воду, при следующем 
соотношении компонентов, мас. %: мука кукурузы 
- 60,0-70,0;  поваренная соль - 0,4-2,5; дрожжи 
- 0,4-2,0; помол кедрового ореха - 0,5-3,5; 
помол сухого сельдерея - 0,5-3,5; помол семян 
льна -  0,5-2,0; сухое клеющее вещество - 4,5-
5,5 и вода - остальное. 

Расширяется ассортимент диетических 
хлебопродуктов.

____________________

(51) 2020.01 (11) 3408 (13) A
A61B 17/00

(21) AM20200046 (22) 11.06.2020
(72) Артур Грабский (AM) 
(73) Артур Грабский, 0019, Ереван, Сосе 38 (AM) 
(54) Способ дробления мочевых камней в 
чашечках нижних почек
(57) Изобретение относится к области медицины, 
в частности, к способам  дистанционного удар-
ного дробления мочевых камней в чашечках 
нижнего полюса почек. 

Пациент ложится горизонтально на стол для 
литотрипсии дробильного аппарата и  камень в 
почках подвергают дистанционному ударному 
дроблению. 

Пациент ложится на животе на стол 
для литотрипсии дробильного аппарата. 
Повернув  длинную сторону стола для 
литотрипсии дробильного устройства наклоняют 
стол под углом 10-35 градусов.  Затем, повернув 
короткую сторону стола для литотрипсии 
дробильного устройства, стол наклоняют вниз 

под углом 10-35 градусов, так, чтобы голова 
пациента была направлена   вниз.

Обеспечивается полное, безопасное и 
эффективное лечение дробления мочевых 
камней в чашечках нижних почек.

____________________

(51) 2020.01  (11) 3409 (13) A
H02K 21/00

(21) AM20200042 (22) 20.05.2020
(72) Андраник Оганесян (AM) 
(73) Андраник Оганесян, 0017, Ереван, 6-ая 
линия Сари Тага 36 (AM) 
(54) Магнитоэлектрический генератор электро-
энергии
(57) Изобретение относится к магнито-
электрическим генераторам электроэнергии, 
содержащим постоянные магниты, и может 
быть использовано, в частности, в ветрогенера-
торах и в гидрогенераторах.

Генератор содержит автономный источ-
ник питания, корпус, электродвигатель, 
вал, находящийся в кинематической связи 
с электродвигателем и проходящий через 
центральную ось корпуса, два ферромагнитного 
экрана, установленных в корпусе с зазором, 
сдвинутых друг относительно друга на 30 
градусов и регулирующих параллельный 
магнитный поток, и два блока генераторных 
катушек, каждый из которых состоит из шести 
генераторных катушек с ферромагнитным 
сердечником. Каждый из ферромагнитных 
экранов содержит три радиальных сектора с 60 
градусным углом, размещенных с 60 градусным 
зазором между ними, с возможностью вращения 
между блоком шести постоянных магнитов с 
аксиальной намагниченностью. Корпус и вал 
ферромагнитные. Генератор дополнительно 
содержит ферромагнитные пластины, 
установленные под генераторных катушек, 
ферромагнитные наконечники, установленные 
на сердечниках генераторных катушек и 
индукционные обмотки, установленные на 
постоянных магнитов.

Повышаются выходная мощность и 
к.п.д. генератора, расширяется ассортимент 
генератора, 2 ил.

____________________

Сведения о выданных патентах



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

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

(51) 09-01 (11) 529 (13) S 
(21) 20200003  (22) 25.02.2020
(72) Ваче Вагаршакян (AM) 
(73) Ваче Вагаршакян, РА, марз Армавир, д. 
Арагац, 1-ая улица, дом 92 (AM) 
(54) Стеклянная бутылка с макетом горы 
“Арарат”

____________________

(51) 19-08 (11) 530 (13) S 
(21) 20200007  (22) 06.05.2020
(31) 2019504993   (32) 08.11.2019   (33) RU
(72) Пономарев Максим Сергеевич (RU) 
(73) Общество с ограниченной ответственностью 
“Эрманн” (RU) 
(74) Ал. Нагапетян
(54) Этикетка (7 вариантов)

____________________

(51) 19-08 (11) 531  (13) S 
(21) 20200008  (22) 06.05.2020
(31) 2019504994   (32) 08.11.2019   (33) RU
(72) Пономарев Максим Сергеевич (RU) 
(73) Общество с ограниченной ответственностью 
“Эрманн” (RU) 
(74) Ал. Нагапетян
(54) Этикетка (5 вариантов)

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№09/2

16 .09 . 2020

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
KW Քուվեյթ
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№09/2

16 .09 . 2020

KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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