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նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի

11
13

51

արտոնագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
A գյուտի արտոնագիր
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ՄԱՍ
№ 1

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) (2011.01)
(11) 2554
(13) A
A21D 8/00
A21D 2/00
(21) AM20100042
(22) 20.04.2010
(71) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալ յան (AM),
Եպրակսիյա Խնկյանոսի Գոմցյան (AM)
(72) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալ յան (AM),
Եպրակսիյա Խնկյանոսի Գոմցյան (AM)
(73) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան, 0005,
Երևան, Արցախի պող. 1, բն. 32 (AM), Եպրակսիյա
Խնկյանոսի Գոմցյան, 0096, Երևան, Մոլդովական
46, բն. 42 (AM)
(54) Հացաբուլկեղենի արտադրման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունա
բերությանը, մասնավորապես՝ հացաբուլկեղենի
արտադրման եղանակներին և կարող է կիրառվել
ֆունկցիոնալ նշանակության հացաբուլկեղենի
արտադրման համար։
Պատրաստում են խմորը, ավելացնում
սննդային հավելումների կոմպլեքս, ստաց
ված զանգվածը խմորում են, մասնատ ում,
հասունացնում և խմորային նախապատրաս
տվածքները թխում։ Սննդային հավելումների
կոմպլեքսը ներառում է գետնախնձորի
լուծամզուքի չորացրած սննդային թելքերի
աղացվածք, գարու ածիկի չորացրած ծիլերի
աղացվածք, դդումի փափուկ միջուկ և լեցիթին։
Ընդ որում սննդային հավելումը ավելացնում
են ալ յուրի քանակության 3-7% չափով, 3035°C ջերմաստիճանում ջրային լուծույթի ձևով՝
ջրի և սննդային հավելման 5։1 զանգվածային
հարաբերակցությամբ։
Բարձրացվում է հացաբուլկեղենի կենսաբա
նական և սննդային արժեքը։
_____________________
(51) (2011.01)
(11) 2555
(13) A
A23L 1/00
A21D 8/00
(21) AM20100041
(22) 20.04.2010
(71) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալ յան (AM),
Եպրակսիյա Խնկյանոսի Գոմցյան (AM)
(72) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալ յան (AM),
Եպրակսիյա Խնկյանոսի Գոմցյան (AM)
(73) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան, 0005,
Երևան, Արցախի պող. 1, բն. 32 (AM), Եպրակսիյա
Խնկյանոսի Գոմցյան, 0096, Երևան, Մոլդովական
46, բն. 42 (AM)

(54) Սննդային հավելումների կոմպլեքս
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունա
բերությանը, մասնավորապես՝ ֆունկցիոնալ
նշանակության սննդային հավելումներին։
Սննդային հավելումների կոմպլեքսը ներա
ռում է գետնախնձորի չորացրած և աղացած
մզվածք, ծլեցրած գարու ծիլերի աղացվածք,
դդմի փափուկ միջուկ, լեցիթին, բաղադրիչների
հետևյալ հարաբերակցությամբ, զանգվ. %.
գետնախնձորի չորացրած և աղացված մզվածք՝
15.0 - 16.0, ծլեցրած գարու ծիլերի աղացվածք՝
15.0-16.0, դդումի փափուկ միջուկ՝ 39.0 - 40.0,
լեցիթին՝ 29.0-30.0։
Բարձրացվում են սննդամթերքի ֆունկցիոնալ
հատկությունները։
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2556
(13) A
A61C 8/00
A61C 13/00
(21) AM20110057
(22) 06.05.2011
(71) Կարեն Լևոնի Գրիգորյան (AM)
(72) Կարեն Լևոնի Գրիգորյան (AM), Հայկ
Կասյան (AM)
(73) Կարեն Լևոնի Գրիգորյան, 0010, Երևան,
Վարդանանց 5ա, բն. 352 (AM)
(54) Ատամի իմպլանտատ
(57) Գյուտը վերաբերում է ստոմատոլոգիական
օրթոպեդիկ սարքերին, որոնք կիրառվում են
ատամի պրոթեզները ներոսկրային իմպլան
տատի միջոցով տեղակայելու համար:
Իմպլանտատն ունի կենտրոնական անցքով
ներոսկրային մաս, աբաթմենտ և սևեռիչ պտու
տակ։ Ներոսկրային մասի արտաքին մակե
րևույթը կոնաձև է և ունի օղակային ելուստ
ներ, դրա ապիկալ ծայրը կատարված է ար
տաքին ցանգի տեսքով։ Ներոսկրային մասի կեն
տրոնական անցքը կազմված է աբանթմենտի
բնիկից, գլանային հատվածամասից և ցանգի
հատվածամասից։ Սևեռիչ պտուտակն ունի
ցանգի հետ փոխազդող գլխիկ, որը կարող է
կատարվել ինչպես կոնական փոխազդման
մակերևույթով, այնպես էլ կոր։ Ներոսկրային
մասի կենտրոնական անցքի գլանային հատվա
ծամասը կատարված է պարուրակավոր: Հնարա
վորություն է ստեղծվում ներոսկրային մասը
ծնոտում սևեռելուց հետո փակել (կարել) լնդի
կտրվածքը մինչև լիարժեք ինտեգրումը։
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Նվազեցվում է վարակի թափանցման
վտանգը իմպլանտատի ինտեգրման ժամա
նակաշրջանում, 6 նկ.։
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2557
(13) A
D03D 49/00
(21) AM20110081
(22) 06.07.2011
(71) Աշոտ Ռաֆիկի Պապոյան (AM), Վարդուհի
Գևորգի Մուրադյան (AM)
(72) Աշոտ Ռաֆիկի Պապոյան (AM), Վարդուհի
Գևորգի Մուրադյան (AM)
(73) Աշոտ Ռաֆիկի Պապոյան, 3118, Գյումրի,
26 Կոմիսարների 60 (AM) Վարդուհի Գևորգի
Մուրադյան, 3104, Գյումրի, Ռուսթավելի 2 նրբ.,
1 (AM)
(54) Օդասուսերավոր մանածագործական
հաստոցի վրա միջնաթելերի մատուցման
սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է տեքստիլ արդյունա
բերությանը։
Սարքն ունի տեխնոլոգիական հերթակա
նությամբ տեղադրված երկու զուգահեռ միջնա
թելերի փաթեթներ, միջնաթելերի ուղղորդիչների
առաջին զույգը, ձգվածություն հաղորդող երկու
հարմարանքներ, միջնաթելի երկարությունը
չափող հարմարանք, միջնաթելերի ուղղորդման
մեխանիզմ, կոմպենսատոր, միջնաթելերի երկ
րորդ զույգ ուղղորդիչները, միջնաթել ստուգող
երկու հարմարանքներ և միջնաթելը մատուցող և
ընդունող սուսերներ։ Սարքն ունի ձգվածություն
հաղորդող երկու հարմարանքների և միջնաթելի
երկարությունը չափող հարմարանքի միջև
տեղակայված լրացուցիչ ուղղորդիչ։ Միջնաթե
լերի ուղղորդման մեխանիզմն իրականացված է
մեկ ուղղորդիչի տեսքով, որի աչիկը, լրացուցիչ
ուղղորդիչի աչիկն ու կոմպենսատորի աչիկները
միջնորմով բաժանված են երկու առանձնացված
մասերի, իսկ միջնաթել մատուցող և ընդունող
սուսերներն ունեն միջնորմով միմյանցից առանձ
նացված և յուրաքանչյուր միջնաթելի համար նա
խատեսված առանձին օդուղիներ։
Բարձրացվում է գործվածքի որակը և հաս
տոցի արտադրողականությունը, լայնացվում են
դրա տեխնոլոգիական հնարավորությունները,
2 նկ.։
_____________________
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(51) (2011.01)
(11) 2558
(13) A
E05B 35/00
(21) AM20100134
(22) 11.10.2010
(71) Ալբերտ Սրապիոնի Պողոսյան (AM)
(72) Ալբերտ Սրապիոնի Պողոսյան (AM)
(73) Պողոսյան Ալբերտ Սրապիոնի, 0088,
Երևան, Շիրակի 20, բն. 30 (AM)
(54) Ներդրովի փականք հանովի գլանային
մեխանիզմով
(57) Ներդրովի փականքը հանովի գլանային
մեխանիզմով ունի իրան, իրանում տեղակայված
նիգ, նիգը տանող տարր և հանովի գլանային
մեխանիզմ՝ 180° անկյունով պտտվող լծակով։
Հանովի գլանային մեխանիզմի լծակի
ծայրում արված է գլանային մակերևույթ ունեցող
ելուստ։ Նիգի վրա պտտվելու հնարավորությամբ
մեկ ծայրով ամրակցված է զսպանակած
պայտաձև լծակ։ Զսպանակած պայտաձև լծակի
մյուս ծայրում արված անցքի առանցքը հա
մառանցք է հանովի գլանային մեխանիզմի լծակի
ծայրում արված գլանային մակերևույթ ունեցող
ելուստի առանցքին։
Պարզեցվում է կառուցվածքը, բարելավվում
է շահագործումը և բարձրացվում է փականքի
աշխատանքի հուսալիությունը, 2 նկ.։
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2559
(13) A
E21B 25/00
(21) AM20110073
(22) 21.06.2011
(71) Գեորգի Գրիգորի Կարապետյան (AM),
Գրիգոր Գեորգիի Կարապետյան (AM)
(72) Գեորգի Գրիգորի Կարապետյան (AM),
Գրիգոր Գեորգիի Կարապետյան (AM)
(73) Գեորգի Գրիգորի Կարապետյան, 0092, Երևան,
Նոր Նորքի 7-րդ միկրոշրջան 33, բն. 12 (AM), Գրիգոր
Գեորգիի Կարապետյան, 0092, Երևան, Նոր Նորքի
7-րդ միկրոշրջան 33, բն. 12 (AM)
(54) Հորատման խողովակասյան հորատա
սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է հորատման տեխ
նիկային, մասնավորապես՝ երկրաբան ահե
տախուզական հորատման այն դեպքերին, երբ
հորատանցքը անցնում է ավազային շերտերով,
սորուն կամ չկապակցված ապարներով և
պահանջվում է հանուկի (կեռնի) արտազատումը
կատարել առանց դրա կառուցվածքի խախտ
ման:
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Հորատասարքը կազմված է թագագլխի
կից, որն ամրակցված է իրանի արտաքին խողո
վակին, հանուկապոկիչ հանգույցից, փակա
նային հանգույցից և հանուկաընդունիչից:
Վերջ ին երկու հանգույցը զսպանակված են:
Հանուկաը նդունիչն իրենից ներկայացնում է
խողովակի կարճացված հատված, այսինքն
գլանային պարկուճ, որը խողովակի առանցքի
ուղղությամբ բաժանված է երկու կիսագլանի:
Իրար հարող երկու կիսագլանից կազմված
հանուկաընդունիչը տեղակայված է ներքին խո
ղովակի խոռոչում, դրա առանցքի ուղղությամբ
սահուն տեղաշարժվելու հնարավորությամբ:
Փականային հանգույցը կազմված է առաջին և
երկրորդ նույնական փականային սարքերից,
որոնք տեղակայված են ներքին խողովակի
խոռոչում, դրա առանցքի ուղղությամբ սահուն
տեղաշարժվելու հնարավորությամբ: Առաջին
փականային սարքը հարում է հանուկաընդունիչի
ստորին ծայրին, իսկ երկրորդ փականային
սարքը` վերին ծայրին: Փականային սարքն
ունի կենտրոնական անցք, որի հատվածքը
քառակուսի է և որի մեջ տեղակայված են ուղ
ղանկյուն դարձկեն փեղկերը:
Պարզեցվում է հորատասարքի կառուց
վածքը, բարձրացվում է հանուկի ելքի տոկոսը,
3 նկ.։
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2560
(13) A
F16J 15/00
F16L 23/00
(21) AM20110015
(22) 03.06.2009
(85) 16.02.2011
(86) PCT/CZ2009/000078, 03.06.2009
(87) WO2010/006561 A1
(31) PV 2008-445 (32) 16.07.2008 (33) CZ 		
PV 2009-96
18.02.2009
CZ
(71) ՄԻԿՕ ՍՓՈԼ. Ս.Ռ.Օ (CZ)
(72) Միրոսլավ Կրեյցի (CZ)
(73) ՄԻԿՕ ՍՓՕԼ. Ս.Ռ.Օ (CZ)
(54) Երկկողմանի մակադրակներով կատա
րավոր խցանիչ միջադիր՝անջատովի կցաշուր
թային միացումների հերմետիկացման հա
մար
(57) Երկկողմանի մակադրակներով հարթ կա
տարավոր խցարար միջադիրը անջատովի
կցաշուրթային միացումների հերմետիկացման
համար պարունակում է երկու խցարար հպու
մային մակերևույթներ, որոնցում արված են
համակենտրոն V-աձև փորակներ 90° անկյան
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բացվածքով, ընդ որում կատարավոր միջադիրի
երկու հպումային խցարար մակերևույթների վրա
էլ՝ փորակների միջև, արված են համակենտրոն
մակերևույթներ 0,2–0,6 մմ հաստատուն լայ
նութ յամբ, իսկ համակենտրոն փորակների
հատակները կատարված է կոր՝ 0,3-0,5 մմ
շառավղով ։
Ապահովվում է առավելագույն խցող ազ
դեց ությունը, բարձրանում է կցաշուրթային
միացման խցման հուսալիությունը և ավելանում
է երկարակեցությունը, 9 նկ.։
(74) Զ. Մանուկյան
_____________________
(51) (2011.01)
(11) 2561
(13) A
F24J 2/00
F28D 15/00
(21) AM20110091
(22) 22.07.2011
(71) Յուրիկ Վարդգեսի Ավագյան (AM)
(72) Յուրիկ Վարդգեսի Ավագյան (AM)
(73) Յուրիկ Վարդգեսի Ավագյան, 0019, Երևան,
Աղբյուր Սերոբի 1, բն. 57 (AM)
(54) Արևային ջերմային կոլեկտոր
(57) Գյուտը վերաբերում է հելիոտեխնիկային,
մասնավորապես, ջերմային խողովակի տես
քով արևային կոլեկտորներին և կարող է օգտա
գործվել հեղուկ կամ գազակերպ ջերմակիրների
տաքացման համար:
Արևային ջերմային կոլեկտորն ունի ջերմակրի
անցուղի և ջերմային խողովակ, որը ներառում է
գոլորշացման և կոնդենսման հատվածամասեր:
Ջերմային խողովակը կազմված է առջևի
ծալք ավոր մակեր ևույթից և հիմնաշերտից:
Առջևի մակերևույթն ու հիմնաշերտը տափակ
խողովակի կողմեր են, որի կոնդենսման հատ
ված ամասն ունի լայնացում, իսկ ջերմակրի
անցուղին կատարված է խողովակի տեսքով և
տեղակայված է այդ լայնացման մեջ:
Պարզեցվում է կառուցվածքը, լավացվում
է տեխնոլոգիամիտությունը, ավելացվում է
ջերմանջատման մակերևույթը, 6 նկ.:
_____________________
(51) (2011.01)
(11) 2562
(13) A
G01R 3/00
G01R 15/00
(21) AM20100109
(22) 17.08.2010
(71) Անդրանիկ Հովհաննիսյան (AM) Արեգ Գրի
գորյան (AM)
(72) Անդրանիկ Հովհաննիսյան (AM) Արեգ Գրի
գորյան (AM)
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(73) Անդրանիկ Հովհաննիսյան, 0017, Երևան,
Սարիթաղի 6-րդ շարք 36 (AM) Արեգ Գրիգորյան,
0012, Երևան, Կոմիտասի 34, բն. 20 (AM)
(54) Ֆեռոմագնիսական մարմնի տեղաշարժման
գծային արագության չափման և կոօրդինատի
գրանցման կերպափոխիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է ինֆորմացիոնչափիչ տեխնիկայի բնագավառին և կարող
է օգտագործվել ինչպես ֆեռոմագնիսական
նյութերից պատրաստված մարմինների գծա
յին արագությունները չափելու, այնպես էլ այդ
մարմինների գծային տեղաշարժի կոօրդինատը
գրանցելու համար։
Կերպափոխիչն ունի երկկողմանի մագնի
սական բևեռներով ֆեռոմագնիսական միջուկ,
որի վրա համառանցք տեղադրված են չափիչ
և հաստատուն հոսանքի աղբյուրին միացված
հիմնական փաթույթները։ Մագնիսական բևեռ
ներն ուղղված են ֆեռոմագնիսական մարմն ի
գծային տեղաշարժի կողմը։
Ընդլայնվում են կերպափոխիչի ֆունկցիոնալ
հնարավորությունները, 1 նկ.։
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2563
(13) A
G05B 19/00
H02P 8/00
(21) AM20110056
(22) 06.05.2011
(71) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտա
կան համալսարան» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություն (AM)
(72) Վահան Շավարշի Հարությունյան (AM), Պե
տուշ Հմայակի Շիրինյան (AM), Գուրգեն Վիրաբի
Բարեղամյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտա
կան համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM)
(54) m-փաթույթային քայլային շարժիչի բազ
մառեժիմ կառավարման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է ավտոմատիկայի և
էլեկտրատեխնիկայի բնագավառներին և կարող
է օգտագործվել ռոբոտների և մանիպուլյատոր
ների, ծրագրային կառավարմամբ հաստոցների
և համակարգիչների ծայրամասային սարքերում
կատարող մեխանիզմների էլեկտրական հաղոր
դակներում։
Սարքի ֆունկցիոնալ սխեման ունի միկ
րոկոնվերտեր` ներքին թիվ-լարում m կերպա
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փոխիչներով և աշխատանքային ռեժիմների
առաջադրման 2m ելուստներով, շարժիչի
կառավարման յուրաքանչյուր անցուղում - երկու
անալոգային բանալիներ, որոնք ընդհ անուր
տեղեկատվական մուտքեր ով միացված են
միկրոկոնվերտերի տվյալ անցուղու թիվ-լարում
կերպափոխիչի ելքին, կառավարման մուտքերով`
միկրոկոնվերտերի ռեժիմների առաջադրման
համապատասխան ելուստներին, իսկ ելքերը
կիսակամրջակային ուժեղարարների մուտքերին,
որոնց ընդհանուր ելքերը միացված են շարժիչի
համապատասխան փաթույթներին։
Պարզեցվում է սարքի սխեման, ընդլայնվում
են ֆունկցիոնալ հնարավորությունները, բարձ
րացվում է հուսալիությունը, 2 նկ. ։
_____________________

(51) (2011.01)		
(11) 2564
(13) A
G05D 13/00
(21) AM20110084
(22) 11.07.2011
(71) Սարգիս Սպարտակի Մարտիրոսյան (AM)
(72) Սարգիս Սպարտակի Մարտիրոսյան (AM)
(73) Սարգիս Սպարտակի Մարտիրոսյան, 0105,
Երևան, Օհանովի 36, բն. 43 (AM)
(54) Երկօղակ կինեմատիկական մեխանիզմ
(57) Երկօղակ կինեմատիկական մեխանիզմը
վերաբերում է գլանային կինեմատիկական
զույգերին, որոնք ունեն շարժուն օղակի ազատ
տեղափոխությանը արգելակող տարրեր և կարող
է օգտագործվել դանդաղեցման, հանդարտիչ,
թրթռամարիչ, մեղմիչ սարքերում, ինչպես
նաև պահաժամ ապահովող սարքերում:
Առաջին օղակը գլանաձև ատամնավոր ձող
է, որի ատամներն ունեն ձողի երկայնքով
կատարված պարույրի ձև, իսկ երկրորդ օղակը
սկավառակաձև է, ունի կենտրոնական անցք,
որի տրամագիծը համապատասխանում է (D1 h) < D2 < D1 անհավասարությանը, որտեղ՝ D1ը առաջին օղակի տրամագիծն է, h-ը առաջին
օղակի ատամի բարձրությունն է, D2-ը երկրորդ
օղակի անցքի տրամագիծն է: Առաջին օղակի
ատամները և երկրորդ օղակի անցքի պատը
կարող են ունենալ ինչպես եռանկյուն, այնպես
էլ կլոր պրոֆիլ: Երկրորդ օղակի սկավառակի
եզրամասում կատարված է օղակաձև ելուստ:
Ապահովվում է աշխատանքային ցիկլի
անընդհատությունը, պարզեցվում է մեխանիզմի
կառուցվածքը, 8 նկ.::
_____________________
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ՕԳՏԱԿԱՐ
ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Օգտակար մոդելներին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի
11
13
		
21
		
22
23
31
32
33
45
		
51
54
56
57
62
		
71
72
73
74
85
86
87

արտոնագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
U օգտակար մոդելի արտոնագիր
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
առաջին հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների
հրապարակման թվականը
միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
օգտակար մոդելի անվանումը
տեղեկատվության աղբյուրներ
օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը,
որից զատված է տվյալ հայտը
հայտատուն, երկրի կոդը
օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար
միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը

ԳՅՈՒՏԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
25.10.2011
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) (2011.01)
(11) 267
(13) U
A63H 33/00
(21) AM20110076U
(22) 27.06.2011
(71) Արման Հովհաննիսյան (AM)
(72) Արման Հովհաննիսյան (AM)
(73) Արման Հովհաննիսյան, 0015, Երևան,
Գրիգոր Լուսավորիչ 12, բն. 2ա (AM)
(54) Ճանաչողական խաղագիրք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է գիրք–
խաղալիքներին, մասնավորապես` ժամանցային
և ուսուցողական խաղերին և գրքերին:
Ճանաչողական խաղագիրքը կազմավոր
ված է թերթերը հորիզոնական առանցքի շուրջը
պտտելու հնարավորությամբ։ Խաղագիրքն
իրականացված է պատվանդանի և դրա վրա
ձողերի միջոցով տեղադրված տուփերի տեսքով։
Պատվանդանն ունի երեք ձող և տասնհինգ
տուփ։ Պատվանդանն իրականացված է հիմքի
և դրան միակցված ուղղաձիգ կանգնուկների
հանդիպակաց կողմերում կատարված խուլ
անցքերի տեսքով։ Յուրաքանչուր տուփը
բաղկացած է երկու հատվածամասերից, որոնց
համապատասխան կողային մակերևույթի
ամբող ջ պարագծով կատարված են հան
վածքներ, ընդ որում մեկ հատվածամասի կո
ղային մակերևույթի հանվածքը կատարված
է մյուս հատվածամասի համապատասխան
հանվածքի մեջ մտնելու հնարավորությամբ։
Տուփի հատվածամասերի բարակեցված կողային
երկու երկար մակերևույթների վրա կատարված
են իրար համառանցք միջանցիկ անցքեր։ Տուփի
ճակատային կողմերից մեկի ստորին և դրա
հակադիր կողմի վերին հատվածամասերում
կատարված են հանվածքներ։
Խաղը նպաստում է երեխայի հիշողության
զարգացմանը, բարձրացնում է ուշադրությունը
և հետաքրքրասիրությունը, 12 նկ:
_____________________
(51) (2011.01)
(11) 268
(13) U
E21D 11/00
(21) AM20110074U
(22) 23.06.2011
(71) «Երևանի ճարտարապետության և շինարա
րության պետական համալսարան» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպություն (AM)

(72) Վաչե Հովհաննեսի Թոքմաջյան (AM), Վալ
տեր Աշոտի Աթանեսյան (AM)
(73) «Երևանի ճարտարապետության և շինարա
րության պետական համալսարան» պետական
ոչ առևտրային կազմակերպություն, 0009,
Երևան,Տերյան 105 (AM)
(54) Հիդրոտեխնիկական թունելների երեսարկի
բետոնալցման սարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է շինարարու
թյան բնագավառին և կարող է օգտագործվել
շարժական մետաղական կաղապարամածով
կորագիծ կտրվածքով հիդրոտեխնիկական թու
նելների երեսարկի բետոնալցման համար։
Սարքն ունի շարժական հենարանային
կոնստրուկցիա, կաղապարամածային կորագիծ
վահաններ, դրանք բետոնից պոկելու ուղղաձիգ
ամբարձիկներ։ Շարժական հենարանային
կոնստրուկցիան կատարված է շարժական
հենարանային երկայնական ֆերմայի տեսքով,
ունի անիվներ և հիդրոամբարձիկներ։ Կաղա
պարամածային կորագիծ վահանները կազմ
ված են կողային վահաններից և վերին ու
ստորին ներդրովի վահաններից, որոնց
բետոնից պոկման ուղղաձիգ ամբարձիկ
ները հիդրոգլաններ են։ Կաղապարամածը
կազմված է հատվածամասերից, որոնցից առ
ջևի հատվածամասն ունի ճակատային վա
հան։ Այդ հատվածամասի վերին և ստորին
ներդրովի վահանները հիդրոգլանների
միջոցով կոշտ միակցված են հենարանային
ֆերմային։ Հիդրոգլանների մխոցակոթերը զույգ
հոդակապային լծակների միջոցով միակցված
են հատվածամասի կողային վահաններին,
որոնք տեղակայված են հոլովակների միջոցով
ֆերմայի ուղղորդիչների վրայով տեղաշարժման
հնարավորությամբ։ Կաղապարամածի հաջորդ
հատվածամասերը սայլակների միջոցով շարժ
ման հնարավորությամբ տեղակայված են հենա
րանային ֆերմայի վրա, իսկ հիդրոգլանները և
ուղղորդիչները ամրակցված են սայլակներին։
Արագացվում են բետոնալցման աշխա
տանքները, բարձրացվում է աշխատանքի ար
տադրողականությունը, 3 նկ.։
_____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
25.10.2011

(51) (2011.01)
(11) 269
(13) U
F03G 7/00
F03B 13/00
(21) AM20110082U
(22) 06.07.2011
(71) Թորգոմ Սեֆերյան (AM), Երվանդ Սեֆերյան
(AM), Հրանտ Սեֆերյան (AM)
(72) Թորգոմ Սեֆերյան (AM), Երվանդ Սեֆերյան
(AM), Հրանտ Սեֆերյան (AM)
(73) Թորգոմ Սեֆերյան, 0061, Երևան, Ֆրունզեի
18, բն. 59 (AM), Հրանտ Սեֆերյան, 0061, Երևան,
Ֆրունզեի 18, բն. 59 (AM), Երվանդ Սեֆերյան,
0061, Երևան, Ֆրունզեի 18, բն. 59 (AM)
(54) Համակցված էներգետիկական կայանք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է էներգե
տիկայի բնագավառին, մասնավորապես` էկոլո
գիապես մաքուր, տարբեր էներգետիկական կա
յանքների համակցմանը:
Համակցված էներգետիկական կայանքն
ունի արեգնային ու հողմային էներգիայի

10

ՄԱՍ
№ 1

կերպափ ոխիչներ և էլեկտրաէներգիայի կու
տակիչ։ Կայանքը լրացուցիչ ունի ջրի ալիքի և
հոսքի էներգիայի կերպափոխման սարք, որը
տեղակայված է ափամերձ ջրերի հատակին
ամրակցված հիմ նակմախքային սյուների
վրա մոնտաժված երկհարկանի շինության
առաջին հարկում։ Շինության երկրորդ հարկում
տեղակայված է ինքնակառավարվող իներ
ցիոն համակարգ ունեցող հողմային էներգիայի
կերպափոխման սարքը։ Շինության տանիքին
տեղակայված է արեգնային էներգիայի կեր
պափոխման սարքը, որը պատրաստված է
արևային մարտկոցներ ունեցող պանելներից,
որոնց դարձերեսներին կան ֆոտոէլեմենտներ։
Կրճատվում են օգտագործվող տարածքները,
սպասարկող անձնակազմը, խնայվում են նյու
թական միջոցները, նվազում է ստացվող էլեկ
տրաէներգիայի ինքնարժեքը, 2 նկ.:
_____________________
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Արդյունաբերական նմուշներին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.80 ստանդարտի
11
13
		
21
22
23
24
31
32
33
51
		
54
55
71
72
73
74

վկայագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
հայտի համարը
հայտի ստացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
գրանցման թվականը
առաջնային հայտի համարը
առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման
(ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
արդյունաբերական նմուշի անվանումը
արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
հայտատուն(ները), երկրի կոդը
հեղինակը(ները), երկրի կոդը
իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
25.10.2011

10

ՄԱՍ
№ 1

Տեղեկություններ գրանցված
արդյունաբերական նմուշների մասին
(51) 25-01
(11) 260		
(13) S
(21) 20110013		
(22) 16.05.2011
(71) «Էլտեխմիր» ՍՊԸ (AM)
(72) Մկրտչյան Կորյուն (AM), Մկրտչյան Արա (AM)
(73) «Էլտեխմիր» ՍՊԸ, Երևան, Աճառյան 16-12
(AM)
(54) Լուսամուտների և դռների պրոֆիլներ
(կտրվածքներ) (7 տարբերակ)
(55)

_____________________
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
25.10.2011

10

ՄԱՍ
№ 1

(51) 25-02
(11) 261		
(13) S
(21) 20110010
(22) 25.03.2011
(71) «Վիլլամո» ՍՊԸ (AM)
(72) Էդվարդ Հուսիկի Անանյան (AM)
(73) «Վիլլամո» ՍՊԸ, Վանաձոր, Նալբանդյան
փ., 2-րդ նրբ., տուն 13 (AM)
(54) Դուռ (4 տարբերակ)
(55)

1.1

_____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի
111
151
152
181
210
220
230
310
320
330
442
511
526
540
551
554
555
556
591
646
730
740

գրանցման հերթական համարը
գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
կոնվենցիայով առաջնության թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
հայտի հրապարակման թվականը
ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
չպահպանվող տարրեր
ապրանքային նշանը
կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
ծավալային նշան
հոլոգրաֆիական նշան
ձայնային նշան
գույնը և գունային համակցությունը
իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.10.2011

10

ՄԱՍ
№ 1

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20101679
(220) 16.11.2010

(111) 17450
(151) 05.09.2011
(181) 16.11.2020
(730) Դայնըրս Քլաբ Ինթերնեյշնլ ԷլԹիԴի, Նյու
Յորքի նահանգ, US
(442) 21.01.2011
(540)

(511)
դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ, այն
է՝ բանկային ծառայություններ, կրեդիտ և դեբետ
քարտերին վերաբերող ծառայություններ և տեղում
գնումների համար վճարումների իրականացման
գործարքներ. ֆինանսական խորհրդատվության
ծառայություններ կապված անվտանգության
մեթոդաբանության հետ, որոնք վերաբերում
են վճարումների մասին տեղեկատվության և
համապատասխան տվյալների գաղտնագրմանը
և կոդավորմանը. գնորդների և առևտրականների
ինքնության հաստատման և նույնականացման
ծառայություններ ֆինանսական գործարքների
համար։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20110026
(220) 14.01.2011

(111) 17451
(151) 05.09.2011
(181) 14.01.2021
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB
(442) 23.02.2011

(540)

(526) Բացի «SOBRANIE» բառից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է սև, վարդագույն և
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ,
մախորկա. ծխելու ծխախոտ, չիբուխի ծխախոտ,
ինքնափաթթուկի ծխախոտ, սիգարետների և
պապիրոսների լցման ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ,
ծամելու ծխախոտ «սնուս». սիգարետներ,
պապիրոսներ, սիգարներ, սիգարիլներ. ծխելու
նյութեր, որոնք վաճառվում են առանձին կամ
ծխախոտի հետ խառնուրդում, ոչ բժշկական կամ
բուժական նպատակների համար. քթախոտ.
ծխելու պիտույքներ, ընդգրկված 34-րդ դասում.
սիգարետի և պապիրոսի թուղթ, սիգարետի և
պապիրոսի պարկուճներ, լուցկի։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.10.2011

(210) 20110027
(220) 14.01.2011

(111) 17452
(151) 05.09.2011
(181) 14.01.2021
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB
(442) 23.02.2011
(540)

(210) 20110028
(220) 14.01.2011

(526) Բացի «SOBRANIE» բառից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է վարդագույն և ոսկե
գույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ,
մախորկա. ծխելու ծխախոտ, չիբուխի ծխախոտ,
ինքնափաթթուկի ծխախոտ, սիգարետների և
պապիրոսների լցման ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ,
ծամելու ծխախոտ «սնուս». սիգարետներ, պա
պիրոսներ, սիգարներ, սիգարիլներ. ծխելու
նյութեր, որոնք վաճառվում են առանձին կամ
ծխախոտի հետ խառնուրդում, ոչ բժշկական կամ
բուժական նպատակների համար. քթախոտ.
ծխելու պիտույքներ, ընդգրկված 34-րդ դասում.
սիգարետի և պապիրոսի թուղթ, սիգարետի և
պապիրոսի պարկուճներ, լուցկի։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(526) Բացի «SOBRANIE» բառից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է արծաթագույն,
ոսկեգույն և վարդագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ,
մախորկա. ծխելու ծխախոտ, չիբուխի ծխախոտ,
ինքնափաթթուկի ծխախոտ, սիգարետների և
պապիրոսների լցման ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ,
ծամելու ծխախոտ «սնուս». սիգարետներ, պա
պիրոսներ, սիգարներ, սիգարիլներ. ծխելու
նյութեր, որոնք վաճառվում են առանձին կամ
ծխախոտի հետ խառնուրդում, ոչ բժշկական կամ
բուժական նպատակների համար. քթախոտ.
ծխելու պիտույքներ, ընդգրկված 34-րդ դասում.
սիգարետի և պապիրոսի թուղթ, սիգարետի և
պապիրոսի պարկուճներ, լուցկի։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________
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(111) 17453
(151) 05.09.2011
(181) 14.01.2021
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB
(442) 23.02.2011
(540)
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(210) 20110216
(220) 28.02.2011

(111) 17454
(151) 05.09.2011
(181) 28.02.2021
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, Երևան,
Չկալովի 43, AM
(442) 07.04.2011
(540)

(511)
դաս 33. օղի:
____________________

(210) 20110359
(220) 18.03.2011

(111) 17455
(151) 05.09.2011
(181) 18.03.2021
(730) «Ինֆորմատիկ սոլուշն» ՍՊԸ, 0010 Երևան,
Հանրապետության 22, AM
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 35. էլեկտրոնային համակարգերի
ներմուծում, ստեղծում, համակարգչային ծրա
գրերի ներմուծում, կազմում և վաճառք, համա
կարգչային տեխնիկայի և նրա բաղկացուցիչ
մասերի առևտուր, արդյունաբերական ապրանք
ների ներմուծում, առևտուր.
դաս 36. բանկային սարքավորումների ոլոր
տում խորհրդատվական և տեղեկատվական
ծառայություններ.
դաս 42. բանկային ոլորտում ծրագրային և
տեխնիկական սպասարկում, համակարգչային
ծրագրային ապահովում:
____________________

(210) 20110376
(220) 22.03.2011

(111) 17456
(151) 05.09.2011
(181) 22.03.2021
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(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 09.05.2011
(540)
(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր,
կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110396
(220) 24.03.2011

(111) 17457
(151) 05.09.2011
(181) 24.03.2021
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր,
կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110405
(220) 25.03.2011

(111) 17458
(151) 05.09.2011
(181) 25.03.2021
(730) «Գ. Գ. Գ. Մանուկյան» ՍՊԸ, Արարատ, գ.
Վերին Արտաշատ, AM
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 3. խոնավ անձեռոցիկներ.
դաս 5. կանացի հիգիենիկ միջոցներ.
դաս 16. անձեռոցիկներ:
____________________
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(210) 20110406
(220) 25.03.2011

(111) 17459
(151) 05.09.2011
(181) 25.03.2021
(730) «Բելովո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ
Վերին Արտաշատ, AM
(442) 09.05.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, երկնագույն
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 3. հիգիենիկ միջոցներ.
դաս 5. կոսմետիկական միջոցներ.
դաս 16. անձեռոցիկ:
____________________

(210) 20110407
(220) 25.03.2011

(111) 17460
(151) 05.09.2011
(181) 25.03.2021
(730) Սանրիո Քամփնի, Լթդ., JP
(442) 08.06.2011
(540)

(511)
դաս 3.
սպիտակեցնող պատրաս
տուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար. պատ
րաստ ուկներ մաքրման, ողորկման (փայ
լեցման), ճարպազերծման և հղկամշակմ ան
համար. օճառներ. օծանելիք, եթերային յու
ղեր, կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ
մազերի համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ.
պատրաստուկներ հիգիենիկ նպատակների
համար, որոնք վերաբերում են օծանելիքին և
կոսմետիկային, հարդարանքի պարագաներ.
պատրաստուկներ մատնահարդարման (մանի
կյուրի) համար. մազերի և մաշկի խնամքի
և մաքրման միջոցներ և պատրաստուկներ.
կպչուն նյութեր կոսմետիկական միջոցների
համար. սափրվելու լոսյոններ. հարդարանքի
(արդուզարդի) միջոցներ քրտնելու դեմ. կեն
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ցաղային հակաստատիկներ. հոտավետ
(բուր ավետ) նյութեր. օճառածառի կեղև
լվացքի համար. աղեր վաննաների համար.
կոսմետիկական պատրաստուկներ վանն ա
ների համար. կոսմետիկական դիմակներ.
աղեր սպիտակեցման համար. սոդա սպի
տակեցման համար. ներկանյութեր (լեղակ)
սպիտակեղենի համար. կենցաղային քիմիա
կան պատրաստուկներ սպիտակեղենը լվա
նալիս գույների վերականգնման համար.
պատրաստուկներ ներկերի հեռացման հա
մար. կոսմետիկական հավաքածուներ. կոսմե
տիկական պատրաստուկներ նիհարելու հա
մար. կոսմետիկական միջոցներ կենդանիների
համար. բամբակե տամպոններ կոշտ կալիչի
վրա, կոսմետիկական նպատակների համար.
բամբակ կոսմետիկական նպատակների հա
մար. կոսմետիկական կրեմներ. կոսմետիկա
կան սպիտակեցնող կրեմներ. կրեմներ, մոմեր
մաշկի համար. ճարպազերծող միջոցներ. պատ
րաստուկներ ատամների պրոթեզների ողորկ
ման համար. պատրաստուկներ ատամն երի
պրոթեզների մաքրման համար. հոտազերծիչներ.
լվացող միջոցներ. կոսմետիկական ներկանյութեր.
օդեկոլոն. անուշաբույր ջուր. կրեմներ մազերի
համար, գելեր մազերի համար, շամպուններ,
կոնդիցիոներներ մազերի համար (լվանալուց
հետո մազերին քսելու միջոց), մազերի խոնա
վացման պատրաստուկներ. օծանելիք. շրթներկ.
կրեմներ և լոսյոններ մաշկի և երեսի համար.
արհեստական եղունգներ. լաքեր եղունգների
համար և նոսրացուցիչներ դրանց համար.
միջոցներ արևայրուքի դեմ. գունազրկող միջոց
ներ կոսմետիկական նպատակների համար.
հոտավետ (բուրավետ) նյութեր ամոքահունց
խմորից պատրաստվող հրուշակեղենի համար
(եթերային յուղեր). հարդարանքի կաթ. կոս
մետիկական միջոցներ հոնքերի համար. մա
տիտներ հոնքերի համար. պատրաստուկներ
լվանալիս սպիտակեղենի փափկացման համար.
արհեստական թարթիչներ. մոմ հատակի համար.
միջոցներ մազերի ներկման համար. լաք մա
զերի համար (աերոզոլ). պատրաստուկներ մա
զերի գանգրացման համար. պատրաստուկներ
լվացքի համար. պատրաստուկներ լվացք
թրջելու համար. օսլա (ապրետուր). լոսյոններ
կոսմետիկական նպատակների համար. գրիմ.
դիմափոշի գրիմի համար. միջոցներ գրիմ անելու
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համար. պատրաստուկներ գրիմի հեռացման
համար. կոսմետիկական միջոցներ թարթիչների
և հոնքերի ներկման համար. պատրաստուկներ
բերանի խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի համար.
կոսմետիկական մատիտներ. մոմեր կահույքի
և հատակների փայլեցման համար. շրթներկեր
կոսմետիկական նպատակների համար. հոտավետ
խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտերից. պեմզա
(չեչաքար). հղկապաստառ. ապակե հղկաթուղթ.
հոտավետ ծառերի փայտանյութ. շամպուններ
սենյակային կենդանիներին լվանալու համար.
միջոցներ կոշիկի մաքրման համար. մոմեր
կոշիկների և երկարաճիտ կոշիկների համար.
պատրաստուկներ գործվածքները կոկելու (օս
լայելու) համար. գործվածքների երանգները
վերակենդանացնող օճառներ. պատրաստուկ
ներ սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար.
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի համար.
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված անձե
ռոցիկներ. պատրաստուկներ լաքերի հեռացման
համար. միջոցներ մազերի հեռացման համար
(դեպիլյատորներ). մոմ սպիտակեղենի համար.
մածուկներ փայլեցման (ողորկման) համար.
կրեմներ, մոմեր մաշկի համար. կոսմետիկա
կան վազելին. դեկորատիվ փոխատիպ նկարներ
կոսմետիկական նպատակների համար. խնկա
ձողիկներ.
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր)
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր
լուսավորման նպատակների համար. մոմեր,
պատրույգներ լուսավորման համար. մոմեր
տոնածառերի համար. պատրաստուկներ փոշու
հեռացման (մաքրման) համար. թանձր քսուքներ
փոկերի համար. յուղեր կոշիկների յուղման
համար. յուղեր կաշվի յուղման համար. յուղեր
կոշիկների յուղման համար. պատրույգներ
մոմերի, լամպերի համար. գիշերալամպ, ճրագ
(մոմեր). փոկերի սահելը (տեղապտույտը) արգե
լակող պատրաստուկներ. ճարպեր և յուղեր
կաշվի պահպանման համար. յուղեր ներկերի
համար. վառելու (կպչան) նյութեր. կապակցող
բաղադրություններ փոշու համար. պատրույգներ
մոմերի, լամպերի համար. դիզելային վառելիք.
գազոլին (չզտած բենզին). կերոսին (թորած
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նավթ). բենզին.
դաս 5.
դեղագործական, անասնաբու
ժական և հիգիենիկ պատրաստուկներ. դիետիկ
նյութեր բուժական նպատակների համ ար,
մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրա
կապման նյութեր. ատամնալցման և ատամ
ների ծեփապատճեններ պատրաստելու նյու
թեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կեն
դան իների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգ իցիդներ, հերբիցիդներ. խոնավածուծ
բամբ ակ. կպչուն ժապավեններ բժշկական
նպատակների համար. կպչուն սպեղանիներ.
կպչուն ժապավեններ բժշկական նպատակների
համար. պատրաստուկներ օդի թարմացման
համար. պատրաստուկներ օդի մաքրման համար.
սպիտակուցային սննդամթերք բժշկական
նպատակն երի համար. սպիտակուցային
կաթ բժշկական նպատակների համար. լվա
ցող միջոցներ կենդանիների համար. հակա
նեխական բամբակ. հականեխիչ միջոց
ներ. բալզամներ (բալասաններ) բժշկական
նպատակների համար. հիգիենիկ բանդաժներ
(կալանդներ). կանացի հիգիենիկ միջադիր
ներ. վիրակապային բանդաժներ (կալանդներ).
բուժիչ պատրաստուկներ լոգանքի համար.
դեղային պատրաստուկներ լոգանքների
համար. աղեր բուժական լոգանքի համար.
թթվածնային վաննաներ (լոգանքներ). աղեր
հանքային ջրերով լոգանքի համար. գոտիներ
կանացի հիգիենիկ միջադիրների համար.
ապարանջաններ բժշկական նպատակների
համար. բարձիկներ կրծքով կերակրելիս
օգտագործելու համար. դեղերով տոգորված
կոնֆետներ. դեղապատիճներ. պատիճներ
դեղագործական նպատակների համար.
ծամոն բժշկական նպատակների համար.
հակապարազիտային (հակամակաբուծային)
վզակապեր կենդանիների համար. դեղերով
տոգորված հրուշակեղեն. վարակազերծման
(ախտահանման), լվացման, պահպանման և
մաքրման միջոցներ հպաոսպնյակների համար.
քսանյութեր և լուծույթներ հպաոսպնյակների
համար. քիմիական հակաբեղմնավորիչ
միջոցներ. պատրաստուկներ կոշտուկների
հեռացման համար. հակակոշտուկային օղակ
ներ ոտքերի համար. բամբակ բժշկական
նպատակների համար. կպչուն սպեղանիներ.
դեղագործական պատրաստուկներ թեփի հե
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ռացմ ան համար. հոտազերծիչներ. լվացող
միջոցներ բժշկական նպատակների համար.
դիետիկ ըմպելիքներ բժշկական նպատակների
համար. դիետիկ սննդամթերք. դիետիկ նյութեր.
վարակազերծիչ (ախտահանիչ) միջոցներ
հիգիենիկ նպատակների համար. լոսյոններ
շների համար. լվացող միջոցներ շների համար.
ռեպելենտներ (վանող նյութեր) շների համար.
միքստուրաներ. աչքի թրջոցներ. դեղատնային
հավաքակազմ (դյուրակիր). կպչուն ճանճորսներ.
կպչուն թուղթ ճանճերի համար. պատրաստուկներ
ճանճերի ոչնչացման համար. միջոցներ ոտքերի
քրտնելու դեմ. թանզիֆ վիրակապերի համար.
մանրէասպաններ. մայրու կեղև (ռեպելենտ՝
վանիչ նյութ). քսուքներ բժշկական նպատակների
համար. դեղաթուրմեր. ռեպելենտներ (վանող
նյութեր) միջատների համար. միջատասպան
միջոցներ. վազելին բժշկական նպատակների
համար. կանացի հիգիենիկ վարտիքներ. ալյուր
մանկական սննդի համար. կաթնաշաքար
(լակտոզ) բժշկական նպատակների համար.
դեղերով տոգորված անձեռոցիկներ. լոսյոն
ներ դեղագործական նպատակների համար.
լոսյոններ անասնաբուժական նպատակ
ների համար. կարամելներ (շաքարավ ենի,
այրաշաքար). ածիկակաթից ըմպելիքներ
բժշկական նպատակների համար. բժշկական
սպիրտ (դեղագործական նպատակների համար).
դեղաբույսեր. բուժիչ յուղեր. խոտային թեյեր
բժշկական նպատակների համար. դեղատնա
յին հավաքակազմ (դյուրակիր). դեղամիջոցներ
մարդու համար. հիգիենիկ տամպոններ կանանց
համար. մենթոլ. քսուքներ. սննդային հանքային
հավելանյութեր. հատուկ նյութերով տոգոր
ված թուղթ ցեցերի դեմ. ցեցից պաշտպանող
պատրաստուկներ. միջոցներ ատամի խոռոչի
խնամքի համար. ցեխեր վաննաների (լոգանք
ների) համար. հիգիենիկ խանձարուրներ ան
միզապահությամբ տառապողների համ ար.
սննդային հավելանյութեր բժշկական նպատակ
ների համար. հիգիենիկ անձեռոցիկներ, բար
ձիկն եր. հիգիենիկ վարտիքներ անմիզա
պահությամբ տառապողների համար. միջա
դիրներ վարտիքների համար. միջոցներ
մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. դեղա
հատեր դեղագործական նպատակների համար.
քիմիական պատրաստուկներ հղիության ախ
տորոշման համար. բժշկական թեյ նիհարելու
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համար. միջոցներ քրտնելու դեմ. մայր մեղվի
կաթ բժշկական նպատակների համար. դեղա
գործական պատրաստուկներ մաշկի խնամքի
համար. հոտոտելի (հոտ քաշելու) աղեր.
պատր աստուկներ մանրէազերծման համար.
քսուքներ արևայրուքի դեմ. դեղագործական
պատրաստուկներ արևայրուքի դեմ. մրգա
հյութեր դեղագործական նպատակների
համար. վիտամինային պատրաստուկներ.
բամբակե տամպոններ կոշտ կալիչի վրա,
բժշկական նպատակների համար. միջոցներ
արևայրուքի դեմ. թրջոցալաթ տաք կոմպրես
ների համար. վիրակապեր կոմպրեսների հա
մար. թրջոցալաթեր և(կամ) վիրակապեր կոմ
պրեսների համար՝ նախատեսված մարմնի
ջերմաստիճանի իջեցման, կամ տենդի, կամ
գլխացավի մեղմացման համար. բժշկական
վիրակապման նյութեր. դեղամիջոցներ. ջերմն
իջեցնող միջոցներ. խոտային թեյեր, մանանեխի
սպեղանի. բժշկական միջոցներ նիհարելու
համար.
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք.
ածելիներ. մորուքի խուզման մեքենաներ. հար
մարանքներ շշեր բացելու համար. պահածոյի
դանակներ. ածելիների պատյաններ. ծլեպների
հեռացման ունելիներ. կտրիչներ. կտրող գոր
ծիքն եր. հեղուկների պարզվածքազատմ ան
գործ իքներ. մազազրկման հարմարանքներ.
դրոշմահատիչներ. եղունգներ կտրելու գործիքներ
(էլեկտրական և ոչ էլեկտրական). մեխահաններ.
եղունգների ողորկման հարմարանքներ. եղան
ներ. այգե-բանջարանոցային գույք. մազերի
խուզման անձնական օգտագործման մեքենաներ.
ձեռքի գանգրացնող հարմարանքներ. մազա
զերծմ ան նրբունելիներ. սառցատապարներ.
նրբասղոցներ. դանակներ. գազոնահնձիչներ.
կտրող գործիքների, ածելիների սրման կաշվե
փոկեր. ամբարձիկներ. եղունգների սղոցիկ
ներ. եղունգների էլեկտրական սղոցիկներ,
նրբախարտոցներ. ասեղթելիչներ. համարների
փորագրման գործիքներ. ընկուզաջարդիչներ
(ունելիներ) (բացառությամբ ազնիվ մետաղներից
պատրաստվածների). ոստրեների բացիչներ
(գործիքներ). գործիքների հավաքակազմեր
պեդիկյուրի համար. բույսերի վնասատուների
ոչնչացման սարքեր. ածելիների սայրեր. ածե
լիների սրման փոկեր. էլեկտրական և ոչ
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էլեկտ րական ածելիներ. մկրատներ. կտրող
մակերևույթների սրման գործիքներ. շերեփներ.
փոշեցիրներ. դրոշմակներ (ձեռքի գործիք
ներ). շաքարի ունելիներ. ճաշասպասք. միսը
և բանջարեղենը կտրատելու հարմարանքներ,
մսաղացներ և բանջարակտրատիչներ, մասեր
և պիտույքակազմեր դրանց համար. էտելու
մկրատներ. գործվածքների ծալքավորման
հարմարանքներ. մազերի գանգրացման ունե
լիներ. գործիքների հավաքակազմեր մանի
կյուրի համար. պիտոյատուփեր սափրվելու
պարագաների համար. նրբունելիներ. գինու
շերեփներ. ձու կտրելու դանակներ (ոչ էլեկ
տրական). պանիր կտրելու դանակներ (ոչ
էլեկտրական). պիցա կտրելու դանակներ (ոչ
էլեկտրական). ոստիկանական մահակներ.
նրբունելիներ թարթիչների ոլորման համար.
ճաշի ոսկե և արծաթե սպասքեղեն (դանակներ,
պատառաքաղներ և գդալներ).
դաս 9.
գիտական, ծովային, երկրա
բաշխ ական, էլեկտրական, լուսանկարչա
կան, կինեմատոգրաֆիական, օպտիկական,
կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր
ու գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման,
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր.
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման
սկավառակներ. առևտրի ավտոմատներ և
կանխավճարով աշխատող ապարատների
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատ
ներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչ
ներ. կրակմարիչներ. համրիչներ. էլեկտրական
սարքեր միջատներին գրավելու և ոչնչացնելու
համ ար. ուսուցման տեսալսողական միջոց
ներ. մարտկոցներ. էլեկտրական կուտա
կիչների պատյաններ. բարձրացնող տրանս
ֆորմատորներ. հեռադիտակներ. հաշվիչներ.
լուսանկարչական ապարատներ, կինոնկարա
հանման խցիկներ, մասեր և պիտույքակազմեր
դրանց համար. լուսանկարչական ապարատ
ների օբյեկտիվներ. չափման տարողություններ.
մուլտիպլիկացիաներ. պարկուճային փլեյերներ.
քթակնոցների շղթաներ. լուսակայված կինո
ժապավեններ. ժամանակի գրանցման սար
քեր. կոմպակտ սկավառակների փլեյեր
ներ. կոմպակտ սկավառակներ (ձայնա-,
տեսա-). ROM տեսակի (միայն կարդալու հնա
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րավորությամբ) կոմպակտ սկավառակներ.
համակարգչային ծրագրեր. համակարգիչներ.
տպիչներ. հպաոսպնյակներ. հպաոսպնյակ
ների պատյաններ. տեղեկատվության մշակ
ման սարքեր. դերձակների մետրեր. դռների
էլեկտրական զանգեր. գրպանի էլեկտրոնային
թարգմանիչներ. կրակմարիչներ. լուսակայ
ված ժապավեններ. հրդեհի ազդանշանիչներ.
բռնկալամպեր. շրջանակներ դիապոզիտիվների
համար. խաղասարքեր հեռուստաընդունիչների
պարտադիր օգտագործմամբ. էլեկտրաջեր
մային սարքեր մազերի գանգրացման համար.
ջերմակարգավորման սարքեր. կանխավճարով
աշխատող երաժշտական ավտոմատներ.
օպտիկական ոսպնյակներ. գրասենյակային
կշեռքներ նամակների համար. փրկագո
տիներ. փրկարար ազդալողաններ. փրկարար
բաճկ ոնակներ. փրկարարական լաստեր.
էլեկտրական փականներ. մագնիսական տե
ղեկակիրներ. մագնիսական ծածկագրով քար
տեր. մագնիսական կոդավորիչներ. մագ
նիսներ. խոշորացույցներ. կոսմետիկայի հե
ռացմ ան (մաքրման) էլեկտրական սարքեր.
չափիչ սարքեր և գործիքներ. միկրոֆոններ.
մանրադիտակներ. նեոնային լամպեր. դյուրակիր
համակարգիչներ. ձայնագրման սկավառակ
ներ. լուսապատճենահանման սարքեր. գրպանի
հաշվասարքեր. պրոյեկցիոն ապարատներ.
պրոյեկցիոն էկրաններ. ռադիոսարքեր. նվա
գարկիչներ. հեռակառավարման սարքավ ո
րումներ. չափիչ քանոններ. կշեռքներ. սմարտքարտեր (բանական քարտեր). ծխի դետեկտորներ.
երկժանիներ, խցակի վարդակներ. ձայնագրիչ
սարքավորումներ. ձայնագրման սկավառակներ.
ձայնի վերարտադրման սարքեր. սարքեր ձայնի
հաղորդման համար. ակնոցների պատյաններ.
ակնոցների շրջանակներ. ակնոցների ապակի
ներ. ակնոցներ. արևապաշտպան ակնոցներ.
լողագոտիներ. լողաբաճկոնակներ. էլեկտրական
փոխարկիչներ. մագնիսական ժապավենների
վրա գրանցման (ձայնի, պատկերի, տեղեկատվու
թյան) սարքեր. հեռախոսային ապարատներ,
հեռախոսափողեր, հեռախոսային հաղորդիչ
սարքեր, հեռախոսալարեր. աստղադիտակներ.
հեռուստացույցներ. ջերմաստիճանային ցու
ցիչներ. էլեկտրական սարքեր գողությունների
կանխման համար. ջերմաչափեր. թերմոստատներ
(ջերմապահպանիչներ). տեսաժապավեններ, տե
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սախաղերի քարտրիջներ. տեսագրություններ.
մագնիսական ժապավեններ տեսագրման հա
մար. տեսաէկրաններ. տեսագրման սարքեր.
լողի լողաններ. տեքստային պրոցեսորներ.
VCD սկավառակներ. DVD սկավառակներ.
VCD-փլեյերներ և DVD-փլեյերներ. տեսալսողա
կան սարքավորանք՝ օժտված երգակցելու
հնարավ որություն ընձեռող սարքերով. ձայ
ներիզների, տեսաերիզների, կոմպակտ սկա
վառակների, լազերային սկավառակների,
տեսասկավառակների և DVD սկավառակների
բռնիչներ, տուփեր և պատյաններ. մկնիկի
գորգեր. հեռախոսներ, անլար հեռախոսներ,
բջջային հեռախոսներ և դրանց մասեր ու
պիտույքակազմեր. բջջային հեռախոսների
տուփեր և պատյաններ. փեյջերներ և դրանց
մասեր ու պիտույքակազմեր. փեյջերի տու
փեր և պատյաններ. պայուսակներ, ծածկոց
ներ, տարաներ, կրիչներ և բռնիչներ բջջա
յին հեռախոսների և փեյջերների համար.
ականջակալներ. ականջակալներ և միկրոֆոն
ներ(բարձրախոսներ) բջջային հեռախոսների
հետ օգտագործման համար. կատարված և
ընդունված զանգերի ցուցիչներ հեռախոսների,
բջջային հեռախոսների և փեյջերների համար.
տեսախաղերի մեքենաներ. աչքերը լույսից
պաշտպանող դիմակներ. էլեկտրոնային նոթա
տետրեր. վթարային էլեկտրական զանգեր.
վթարային ազդասարքեր. գծիկավոր կոդերի
ընթերցման սարքեր. ճնշաչափեր. զումմերներ
(դզզիկներ). էլեկտրական զումմերներ (դզզիկ
ներ). պրոցեսորներ (տեղեկատվության մշակման
կենտրոնական բլոկներ). չիփեր (ինտեգրալ
սխեմաներ). ժամանակագրիչներ (ժամանակի
գրանցման սարքեր). ծխախոտի վառիչներ ավ
տոմեքենաների սարքերի վահանակի վրա.
համակարգիչների ստեղնաշարեր. համա
կարգիչների հիշողության բլոկներ. համա
կարգիչների կից սարքեր. ակուստիկական
կապի սարքեր. կոմուտացման սարքեր (տեղե
կատվության մշակման սարքավորանք). օպտի
կական տեղեկակիրներ. օպտիկական սկա
վառակներ. մագնիսական սկավառակներ.
առևտրի ավտոմատներ. ջրասուզական սարքա
վորումներ. դիմակներ ստորջրյա սուզման հա
մար. հատուկ հագուստ (ջրասուզակների հա
մար), սուզազգեստներ. հայտարարությունների
էլեկտրոնային տախտակներ. էլեկտրոնային
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մատ իտներ (դիսփլեյների տարրեր). վերե
լակների կառավարման ապարատներ. քթակ
նոցների նրբաքուղեր. օկուլ յարներ (ակն
ապակիներ). վահաններ աչքերը շլացուցիչ
լույսից պաշտպանելու համար. ֆաքսիմիլա
յին ապարատներ. լուսանկարչության մեջ
օգտագործվող զտիչներ. էլեկտրական ար
դուկներ. պնակիտներ (դիսկետներ). ընթեր
ցող գլխիկների մաքրման ժապավեններ.
խոնավաչափեր. ինտեգրալ սխեմաներ.
խոսակցական ապարատներ. ինտերֆեյս
ներ (համակարգիչներ). հաշիվների դուրս
գրման սարքեր. օպտիկական հավելադիր
ոսպնյակներ. վերելակների կառավարման
ապարատներ. մագնիսական ժապավենի բլոկ
ներ (համակարգիչներ). մագնիսական ժա
պավ եններ. չափագդալներ. մետրոնոմն եր.
միկրոպրոցեսորներ. մոդեմներ. դրամների
հաշվման և տեսակավորման մեքենաներ. մո
նիտորներ (համակարգչային սարքավորում).
համակարգչային ծրագրեր. «մկնիկ» տեսակի
մանիպուլ յատորներ. օպտիկական թելքա
յին լուսատարներ. օպտիկական ապակի
ներ. օպտիկական դետալներ. օպտիկական
ոսպնյակն եր. ավտոմեքենաների կայանմ ան
վճարովի ժամանակի հաշվիչներ. համա
կարգիչների կից սարքեր. անկյունաչափեր
(չափիչ գործիքներ). ռադիոհեռագրական
կայաններ. ռադիոհեռախոսային կայաններ.
պատկերամուտներ (սարքավորանք տեղեկա
տվության մշակման համար). կիսահաղորդիչ
ներ. դիապոզիտիվներ (լուսանկարչություն).
ձայնագրման ժապավեններ. մագնիսական
ժապավենների մագնիսաթափման սարքեր.
հեռագրալարեր. հեռագրական սարքեր. հեռա
տիպեր. հեռուստահուշարարներ. տոմսերի վա
ճառքի ավտոմատներ. հաղորդիչներ (հեռակապ).
հեռակապի ռադիոհաղորդիչներ. վակուումա
չափեր. տեսաէկրաններ. տեսահեռախոսներ.
տեսագրման սարքեր. ազդանշանային, վթարային
սուլիչներ. լողացող հարմարանքներ լողի համար.
ականջի տամպոններ. ստորջրյա լողի ժամանակ
օգտագործվող ականջի տամպոններ. ավազի
ժամացույցներ ձու եփելու համար. սպորտային
ակնոցներ. պաշտպանական սաղավարտներ
սպորտսմենների համար. նավագնացական
սարքեր տրանսպորտային միջոցների հա
մար (նավագնացական համակարգիչներ).
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համակարգչային խաղային ծրագրեր. մետրո
նոմներ. էլեկտրոնային հրապարակումներ
(բեռն ավորվող). համակարգչային ծրագրեր
(բեռնավորվող ծրագրային ապահովում).
դյուրակիր տարածաընդունիչներ. արբանյակ
ներ գիտական հետազոտությունների համար.
դաստակների հենարաններ համակարգիչների
հետ աշխատանքի համար. փոկեր շարժական
հեռախոսների համար. դրոցներ շարժա
կան հեռախոսների համար. ինքնասոսնձվող
պիտակներ շարժական հեռախոսների հա
մար. անտեննայի թասակներ շարժական հեռա
խոսների համար. էլեկտրոնային սխեմաներ
և CD-ROM-ներ, որոնք թույլ են տալիս գրել
ավտոմատ նվագարկման ծրագիր՝ էլեկտրոնային
երաժշտական գործիքներում օգտագործման
համար.
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամնաբուժական և անասնաբուժական սար
քեր և գործիքներ, վերջավորությունների պրո
թեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու
համար. զարկերակային ճնշման չափման
սարքեր. մանկական սննդի շշեր ծծակներով.
ծծակներ. կալանդներ. էլեկտրաջեռուցմամբ
ծածկոցներ բժշկական նպատակների հա
մար. նախապահպանակներ. ոչ քիմիակ ան
հակաբեղմնավորիչ միջոցներ. ատամն աբ ու
ժական ապարատուրա և գործիքներ. ականջի
ունելյակներ. կոսմետիկական մերսման սարքեր.
ծծակներ մանկական սննդի շշերի համար. ծծակով
սննդի շշերի փականներ. մանկական սննդի շշեր
ծծակներով. հենարաններ տափակաթաթության
դեպքում օգտագործելու համար. վիրաբուժական
կոշիկ. մանկաբարձական աքցաններ. ձեռնոց
ներ մերսման համար. ձեռնոցներ բժշկական
նպատակների համար. լսողական ապարատներ.
լսողական պաշտպանիչ ապարատներ. տաք
օդի թերապևտիկ ապարատներ. բժշկական
սառցապարկեր. ինկուբատորներ նորածինների
համար. մերսման սարքեր. կալանդներ հղիների
համար. բժշկական ներքնակներ (ծննդա
բերության համար). ոսկրաբուժական իրեր. որո
վայնային բարձիկներ. էլեկտրական բարձիկջեռոցներ. քնաբեր բարձիկներ. վիրաբուժական
սպունգներ. գդալներ դեղ ընդունելու համար.
լսափողակներ. պատգարակներ. ջերմաճնշակներ
առաջին օգնության համար. քերակներ լեզուն
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մաքրելու համար. անասնաբուժական սարքեր
և գործիքներ. հակաբեղմնավորիչ միջոցներ.
դիմկալներ (դիմապանակներ). ջերմաչափեր.
ջրի պարկեր բժշկական նպատակների համար.
հիգիենիկ տակադիր միզանոթներ. օղակներ
ատամների ծկթումը հեշտացնելու համար.
բարձիկներ կամ պատրաստուկներ մարմնի ջեր
մաստիճանը ստուգելու համար.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր.
օդի լավորակիչներ (կոնդիցիոներներ). ապա
րատներ օդի հոտազերծման համար. օդային
չորուցիչներ. սարքեր և մեքենաներ օդի մաքրման
համար. հակացրցողիչ գլխադիրներ ծորակների
համար. զտման սարքվածքներ ակվարիում
ների համար. տաքացուցիչներ ակվարիումների
համար. լուսատուներ ակվարիումների համար.
վառարաններ. կրակարաններ (մանղալներ).
սարքավորանք լոգարանների համար և սանի
տարատեխնիկական տեղակայանքներ լոգա
րանների համար. տաքացիչներ (ջեռուցիչներ)
վաննաների համար. ջեռակներ (ջեռոցներ)
անկողնու համար. ապարատներ ըմպելիքների
սառեցման համար. լապտերներ հեծանիվների
համար. ծածկոցներ էլեկտրաջեռուցմամբ.
ջրաջեռուցիչներ. հաց բովելու հարմարանքներ.
գորգեր էլեկտրաջեռուցմամբ. առաստաղի
լուսամփոփներ. ջահեր. լամպեր տոնածա
ռերի համար, էլեկտրական. զտիչներ սուրճի
համար, էլեկտրական. էլեկտրական սրճ
եփներ. էլեկտրական լուծակորզիչներ սուրճի
համար. ապարատներ սուրճի բովման
համար. սառնարանային տարողություններ.
խոհանոցային սալօջախներ. սարքեր և տեղա
կայանքներ սննդամթերքի ջերմային մշակման
համար. էլեկտրական սպասք (ամանեղեն)
սննդամթերքի ջերմային մշակման համար.
տեղակայանքներ ջրի և հեղուկների սառեց
ման համար. տեղակայանքներ ծխախոտի
սառեցման համար. բարձեր ջեռուցմամբ. քարշի
կարգավորման ձգափականներ. էլեկտրական
ճարպաջեռոցներ. ապարատներ ախտահանման
համար. զուգարանների ախտահանման
միջոցների բաշխիչներ. թորման ապարատներ.
չորուցիչներ մազերի համար. զտիչներ խմելու
ջրի համար. սարքեր կերերի չորացման համար.
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էլեկտրական լամպեր. չինական լապտերիկներ
հանդիսությունների համար (թղթե լապտերներ).
օդափոխիչներ (օդի լավորակում). օդափոխիչներ
(էլեկտրական). մանկական սննդի ծծակով շշերի
տաքացիչներ (ջեռուցիչներ) (էլեկտրական).
ջրթողներ զուգարանների համար. դեկորատիվ
շատրվաններ. սառցարանային ապարատներ.
չորացման ապարատներ մրգերի համար.
գազային վառիչներ. խոհանոցային սարք եր
տապակելու համար. ապարատներ լվացա
սենյակներում ձեռքերի չորացման համար. սար
քավորանք տաք օդով բաղնիքների համար.
խուղակային վառարաններ. սալեր (թիթեղներ)
ջեռուցման համար. ջեռակներ (ջեռոցներ).
լուսավորվող համարներ շենքերի համար. խոնա
վարարներ. սառցապահարաններ. սարքեր և
մեքենաներ սառույցի պատրաստման համար.
էլեկտրական թեյամաններ. լամպերի կոթառներ.
լամպերի խողովակներ. լամպի ապակի. գնդաձև
թասակներ լամպերի համար. լամպ կախելու
հենակներ. անդրադարձիչներ լամպերի համար.
լուսամփոփներ. լամպեր. լուսամփոփների կա
լիչներ (բռնիչներ). լապտերներ. սպիտակեղենի
չորուցիչներ, էլեկտրական. լամպանոթներ.
լուսավորող համակարգեր. միկրոալիքային
վառարաններ. տեղակայանքներ կաթի սառեց
ման համար. խառնիչ ծորակներ ջրատար
խողովակների համար. կերակրատեսակների
տաքացման հարմարանքներ. գրպանի լապ
տերներ. գրպանի ջեռակներ (ջեռոցներ).
շուտեփուկ կերակրակաթսաներ, կաթսաներ
ճնշման տակ սնունդ պատրաստելու համար,
էլեկտրական. տարողություններ ջուրը ճնշման
տակ պահելու համար. էլեկտրական ջեռուցման
սարքեր. սառնապահարաններ. սառնարանի
խցիկներ. սառնարաններ. տապկնոցներ. հար
մարանքներ շամփուրները շրջելու համար. միս
տապակելու շամփուրներ. շամփուր պարունակող
հարմարանքներ միս տապակելու համար.
պայթ անվտանգ լամպեր. ցնցղախցիկներ.
ցնցուղներ (ջրցաններ). լվացարանակոնքեր.
էլեկտրական լամպերի կոթառներ. արևային
հավաքիչներ (ջեռուցում). հաց բովելու հար
մարանքներ. զուգարանակոնքեր. նստոցներ
զուգարանների համար և դրանց ծածկոցներ.
շարժական զուգարաններ. ջահալուսարձակներ.
միզամաններ. էլեկտրական վաֆլեկաղապարներ.
մետաղյա էլեկտրական կաղապարներ թխման
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համար. ջեռակներ (ջեռոցներ). լվացարաններ.
ջրատաքացիչ ապարատներ. ապարատներ
և մեքենաներ ջրի մաքրման համար. ջրի
մանրէազերծիչներ. գրպանի լամպեր. սար
քեր օդի մաքրման համար. հակաշլացնող
հարմարանքներ ավտոմոբիլիստների համար
(լուսավորման սարքեր). աղեղային լամպեր.
վաննաներ. պաշտպանիչ սարքեր լուսավոր
ման համար. լույսի ցրիչներ. վառիչներ. լապ
տերներ ավտոմեքենաների համար. լապտեր
ներ տրանսպորտային միջոցների համար.
սարքվածքներ կրակ վառելու և պահպանելու
համար. վառարաններ (ջեռուցիչ սարքեր). բրինձ
եփելու սարքեր.
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ. հակաշլացման հարմարանք
ներ տրանսպորտային միջոցների համար.
հակահափշտակիչ ազդասարքեր. մանկա
սայլակներ. պատյաններ մանկասայլակների
համար. զանգեր հեծանիվների կամ եռանիվ
տրանսպորտային միջոցների համար. հե
ծան իվներ և եռանիվ տրանսպորտային մի
ջոցներ, մասեր և պիտույքակազմեր դրանց
համար. սայլեր. երկաթուղասայլակներ.
պատյաններ տրանսպորտային միջոցների
նստոցն երի համար. պաշտպանացանցեր
հեծանիվների կամ եռանիվ տրանսպորտ ա
յին միջոցների համար. գոլֆի սայլակներ. կործ
վող (շրջվող) բեռնատար սայլակներ. նստոց
ների գլխակալներ. մանկական սայլակների
հետգցովի թափքածածկեր. տրանսպորտային
միջոցների հետգցովի թափքածածկեր. ազդա
նշանային շչակներ. անվակունդերի թասակ
ներ. անվակունդեր. բեռնախցիկներ. բեռ
նացանցեր. երկանիվ սայլակներ. ցեխա
պաշտպան վահանակներ. սահելուց պաշտ
պանող հարմարանքներ տրանսպորտային
միջոցների դողերի համար. բահանման թիեր.
թիակներ. հեծանիվների ոտնակներ. պոմպեր
հեծանիվների կամ եռանիվ տրանսպորտային
միջոցների համար. թամբերի պատյաններ
հեծանիվների, եռանիվ տրանսպորտային
միջոցների կամ մոտոցիկլետների համար.
անվտանգության գոտիներ նստոցների համար.
մանկական անվտանգ նստոցներ (տրանս
պորտային միջոցների համար). նստոցներ
(տրանսպորտային միջոցների). արևապաշտպան
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հարմարանքներ ավտոմոբիլների համար. դողեր
տրանսպորտային միջոցների անիվների համար.
պաստառներ տրանսպորտի համար. արտաքին
(կոշտ) պատվածքներ. գլորվող բազկաթոռ
ներ հիվանդների համար. հողմապակիների
ապակեմաքրիչներ. զանազան օբյեկտների
բռնիչներ (կալիչներ) տրանսպորտային միջոց
ներում օգտագործման համար. հոտավետ
(բուրավետ) նյութերի տարաներ, որոնք հանդի
սանում են տրանսպորտային միջոցների
անբ աժ անելի բաղադրիչ. ինքնաթիռներ
(օդանավեր). անվտանգության ավտոմատ
փչվող օդային բարձիկներ ավտոմոբիլների
համար. օդապարիկներ. ավտոմոբիլներ
(ավտոմեքենաներ). ավտոբուսներ. հետևի
դիտահայելիներ. մոտոցիկլետներ. սայլակ
ներ մթերքների համար. հեծանիվների, եռ
անիվ տրանսպորտային միջոցների կամ մոտո
ցիկլետների դողեր. էլեկտրաշարժիչավոր մի
ջոցներ. ջրային տրանսպորտային միջոցներ.
ավտոմոբիլների ղեկերի պատյաններ. անիվների
պատյաններ.
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ
դրանցով պատված իրեր. ոսկերչական իրեր,
նմանակող զարդեղեն և զարդեր, թանկարժեք
քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ
սարքեր. մետաղազարդեր. շղթաներ. կախա
զարդեր. մետաղադրամներ. ժետոններ, այն է՝
մեդալներ և(կամ) մետաղադրամն եր. թևքա
ճարմանդներ. ականջօղեր. ոսկյա թելեր. զար
դարանքներ (ազնիվ մետաղներից). ոսկյա
իրեր նմանակող զարդեղեն (ոչ թանկարժեք
զարդարանքներ). ոսկերչական իրերի պատ
յաններ. զարդատուփեր. վզնոցներ. գնդասեղներ,
քորոցներ (բիժուտերիա). գնդասեղներ (քորոց
ներ) դարձածալի համար. մատանիներ. արձան
ներ և արձանիկներ (ազնիվ մետաղներից). փող
կապների սեղմիչներ. ժամացույցներ և դրանց
մասեր ու պիտույքակազմեր. ժամացույցների
ապարանջաններ, ժամացույցների փոկեր,
ժամաց ույցների շղթաներ. ժամացույցների
իրաններ. շարժականգով վայրկյանաչափեր.
զարդարանքներ. դեկորատիվ գնդասեղներ
(քորոցներ), գնդասեղներ (քորոցներ) փող
կապների համար. մեդալներ. կախազարդեր
բանալիների համար. բանալիների շղթաներ
և բանալիների տուփեր(կրիչներ) ազնիվ
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մետաղներից և(կամ) թանկարժեք քարերից.
կախազարդեր. ժամացույց-ապարանջան. ժա
մացույցների պատյաններ (նվերի). ժամացույց
ների (բացառությամբ ձեռքի) պատյաններ.
էլեկտրական ժամացույցներ. արևի ժամացույցներ.
ալմաստներ. ստրազներ. կիսաթանկարժեք
քարեր. գեղարվեստական իրեր. զարթուցիչներ.
սինելից (թավաթելից) թևքաճարմանդներ.
գնդասեղներ (քորոցներ) շարֆերի համար.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
գրամեքենաներ և գրասենյակային պի
տույքներ. ուսուցողական նյութեր և դիտո
ղական ձեռնարկներ. պլաստմասսայե նյու
թեր փաթեթավորման համար, որոնք ընդ
գրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր.
տպագրական կլիշեներ. օրացույցներ, գրքեր,
կատալոգներ, փոստային բացիկներ, ազդա
գրեր, պլակատներ, պարբերական մամուլ,
տպագրական հրատարակություններ, լրագրեր
և ամսագրեր. շնորհավորական բացիկներ.
գրելու հավաքակազմեր. ռետինե դրոշմակներ.
կնիքներ և դրոշմակներ. բարձիկներ կնիքների
համար, թանաքե բարձիկներ. ֆոտոալբոմ
ներ. տակդիրներ՝ նկարներ կամ լուսանկարներ
շրջանակելու համար. նկարակալներ. յուղը
կլանող թուղթ մաշկի համար. հենակալներ
լուսանկարների համար. թանաքներ. թղթե
անձեռոցիկներ, զուգարանի թուղթ, թղթե
անձեռոցիկներ գրիմի հեռացման համար.
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. թղթե
կամ ստվարաթղթե դրոցներ (տակդիրներ).
փաթեթավորման թուղթ, փաթեթավորման
նյութեր. ջրաներկեր. գրաֆիկական վերար
տադրություններ, դիմանկարներ. վիմատիպ
նկարներ. գրիչներ, մատիտներ, ինքնահոս
գրիչներ, գնդիկավոր գրիչներ. գրչածայրեր.
գրչակոթեր. մատիտների բռնիչներ (կալիչներ).
գրիչների և գրելու հավաքակազմերի վերա
լիցքավորում ներ. մատիտների գրիֆելներ
(գրաֆիտե միջուկներ). գունավոր մատիտներ,
պաստելներ (գունամատիտներ). գրչատուփեր և
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մատիտի տուփեր. մատիտ սրելու հարմարանք
ներ. թուղթ ամրացնելու հարմարանքներ. ճնշա
ծծաններ (թղթաճնշիչներ). գրասենյակային
կոճգամներ. սոսինձներ գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. պապյեմաշե (թղթազանգված). սկուտեղներ փոստային
առաքումների համար. բռնիչներ (կալիչներ)
նամակների համար. բացիչներ նամակների
համար. կպչուն ժապավեններ և դրանց մա
տուցման հարմարանքներ. պիտույքներ, տախ
տակներ, գրիչներ և գործիքներ գծագրական
և(կամ) նկարչական աշխատանքների համար.
դրոշմանիշների և մետաղադրամների ալբոմներ.
տոպրակներ և ծրարներ. բյուվարներ (սեղանի
թղթապանակներ). հենակալներ գրքերի համար,
էջանիշներ գրքերի համար. գրասենյակային
պահարանիկներ. կտավներ նկարների համար.
բլոկնոտներ (նոթատետրեր). օրագրեր. քար
տարաններ. նոթատետրեր, փոստային թուղթ.
նկարչության թուղթ. գրասարքեր. կավ իճ
ներ, գրատախտակներ, ազդագրերի և պլա
կատների տախտակներ. անձնագրերի կազ
մեր. վճարագրերի գրքույկների բռնիչներ
(կալիչներ). գրասենյակային ռետիններ. նկար
ներ. տրաֆարետներ, շաբլոններ. ջնջելու
միջոցներ, ջնջոցներ, ջնջող հեղուկներ. բացիչ
ներ նամակների համար, էլեկտրական. տպա
գրված երաժշտական նոտաներ. ջնջվող գրա
տախտակներ. զարդարանքներ կատարված
թղթից և(կամ) ստվարաթղթից. նուրբ (բարակ)
թուղթ. թղթե անձեռոցիկներ. լանչի պայուսակներ.
ստվարաթղթե ճամպրուկներ և տուփեր. ներկելու
գրքեր. քարտարաններ զեկույցների համար.
պոկովի թերթերով բլոկնոտների (նոթատետ
րերի) թղթեր. ծոցատետրեր. ֆլոմաստերներ.
գրքի երիզներ. գրաֆիտե միջուկով մատիտների
հավաքակազմեր. գունավոր մատիտների հավա
քակազմեր. քանոններ. գրելու տակդիրներ.
ինքնագրեր հավաքելու գրքեր. գրասենյակա
յին ամրակներ. ամրակիչներ (ստեպլերներ). ժա
պավեն կտրելու դանակներ. նախազգուշական
նշաններ. մանրատիչներ. փաթեթաթաղանթով
պատող մեքենաներ և սարքեր. փաստաթղթերը
և լուսանկարները ջերմասոսնձող և պաշտպանիչ
փաթաթվածքով պատող էլեկտրական սար
քեր. քարտերի բռնիչներ (կալիչներ) և տուփեր.
թղթե զարդարանքներ լանչի տուփերի կամ
սննդամթերքի համար. ալբոմներ. միանգամյա
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օգտագործման բարուրներ (խանձարուրներ)
թաղանթանյութից կամ թղթից. թղթե կամ
պլաստմասսայե իրեր փաթեթավորելու համար.
պոկովի թերթերով բլոկնոտներ (նոթատետրեր).
ստվարաթղթե կամ թղթե տուփեր. քարտեր.
կնիքների, դրոշմակների բռնիչներ (կալիչներ)
և տուփեր. կոմիքսների գրքույկներ. քար
տեր կամ թղթե ժապավեններ հաշվիչ մեքե
նաների ծրագրերի գրանցման համար. պատ
ճենահանման թուղթ. հեղուկ ճշտիչներ. քար
տարաններ (գրասենյակային). մատնակալ
ներ (գրասենյակային պիտույքներ). դրոշներ
(թղթե). ծալամեքենաներ (գրասենյակային).
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար.
կպչուն ժապավեններ գրասենյակային նպա
տակների համար. թղթե թաշկինակներ.
սեղմիչներ կատալոգային քարտերի հա
մար. պատճենահանման ժապավեններ.
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար.
պիտակներ (բացառությամբ գործվածների).
քարտեզներ. երաժշտական բացիկներ.
տեղեկ ագրեր. գրասենյակային բլոկնոտներ
(նոթատետրեր). ներկատուփեր (դպրոցական
պիտույքներ). բրոշյուրներ. թղթի մանրատիչներ
(գրասենյակային). ավտոմատ մատիտներ.
փոստային նամականիշներ. ինքնասոսնձվող
պիտակներ. սեղանի թղթե անձեռոցիկներ.
տոմսեր. գրամեքենաների ժապավեններ.
գրամեքենաներ (էլեկտրական կամ ոչ էլեկ
տրական). գրելու վրձիններ. գրելու կավիճ.
կազմեր (գրասենյակային). թղթե կաշպոներ
(դեկորատիվ ծաղկամաններ). թուղթ կտրելու
դանակներ (գրասենյակային). մանկական
թղթե կրծկալներ. տոպրակներ միկրոալիքային
վառարանում սնունդ պատրաստելու համար.
թղթե զտիչներ սուրճի համար. բուկլետներ.
ասեղնագործության նմուշներ. սեղանի թղթե
ծածկոց (սփռոց). սեղանի թղթե սպիտակ ե
ղեն. թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ.
սեղմիչներ կատալոգային քարտերի համար.
թղթե վիճակներ (վիճակահանությունում օգտա
գործվող օբյեկտներ). ներծծող թուղթ երեսի
համար. ինքնասոսնձվող պիտակներ շարժական
հեռախոսների համար.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդ
գրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական ճամ
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պրուկներ. հովանոցներ, անձրևակալներ և
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և թամ
բագործական իրեր. պայուսակներ, քսակներ
և դրամապանակներ, պատյաններ, պարկեր.
տափակ ճամպրուկներ փաստաթղթերի հա
մար. թիկնապայուսակներ. պայուսակներ
հագուստի համար. տնտեսական պայուսակ
ներ. կաշվե թամբակալներ. կաշվե սրակալներ
(սուսերակալներ). գոտիներ. ձեռնափայտեր (գա
վազաններ). այցեքարտերի թղթապանակներ.
վզնոցներ կենդանիների համար. բանալիների
պատյաններ. քուղեր (փոկեր) կաշվից կամ
կաշվի նմանակում ներից. պիտույքատու
փեր հարդարանքի իրերի համար. դնչկալներ
(քթափոկեր). դպրոցական պայուսակներ.
բռնակներ ճամպրուկների համար. տափակ
ճամպրուկներ. պայուսակներ ճամփորդական
իրերի համար. ճամփորդական սնդուկներ.
պատյաններ հովանոցների և անձրևանոցների
համար. բռնակներ հովանոցների և անձրևա
նոցների համար. ձեռնափայտ-նստոցներ
(նստոցների վերածվող ձեռնափայտեր. գոտի
ներ ճամպրուկների համար. ծովափի պայու
սակներ. կաշվե իրեր փաստաթղթերի համար.
կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից պատ
րաստված տուփեր և սնդուկներ. կանացի պա
յուսակներ. կաշեփոկիկներ. ալպենշտոկներ.
թղթապանակներ երաժշտական նոտաների
համար. տնտեսական մթերացանցեր. թիկնա
պայուսակներ. դպրոցական պայուսակներ.
կաշվից կամ կաշվի նմանակումից պատրաստված
պայուսակներ փականագործական գործիք
ների համար. որսապարկեր. կաշվե պարկեր
(ծրարներ, փաթաթվածքներ, պայուսակներ)
փաթեթավորման համար. կահույքի պաստառներ
կաշվից կամ կաշվի նմանակումից. կանացի
պայուսակների հիմնակմախքներ. պայուսակներ
երեխաների համար. անվավոր պայուսակներ.
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից,
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից,
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից պատ
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. փչովի բարձեր. փչովի ներքնակ
ներ. քնապարկեր. դեկորատիվ վարագույրներ
ուլունքից. ֆուրնիտուր (օժանդակ պարագաներ)
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մահճակալների համար, ոչ մետաղական.
անկողնային պարագաներ (բացառությամբ
սպիտակեղենի). պարագաներ տնային կենդա
նիների հանգստի վայրերի համար. սնդուկներ.
փականներ շշերի համար. արկղեր շշերի
համար, բաժանմունքներով. խցաններ շշերի
համար. պլաստիկ բանալի-քարտեր. սնդուկներ.
հողմազանգեր. կեռիկներ հագուստի համար.
հարմարանքներ (կախաթևիկներ) հագուստ
կախելու համար. կախիչների կեռիկներ հա
գուստի համար, ոչ մետաղական. հագուստի
կախարաններ (կահույք). բեռնարկղեր (պահ
պանության և տեղափոխման համար), ոչ
մետաղական. բռնիչներ վարագույրների հա
մար. կեռիկներ վարագույրների համար. ուղ
ղորդիչներ վարագույրների համար. օղեր վարա
գույրների համար. վարագույրների քիվեր.
հոլովակներ վարագույրների համար. կապեր
վարագույրների համար. բազմոցի բարձեր.
(բաշխիչ) արկղեր անձեռոցիկների, սրբիչների
համար. ֆուրնիտուր (օժանդակ պարագաներ)
դռների, մահճակալների, կահույքի համար,
ոչ մետաղական. քարգահներ ասեղնագոր
ծության համար. հովհարներ (ոչ էլեկտրա
կան). արձաններ փայտից, մոմից, գիպսից կամ
պլաստմասսայից. բուխարու էկրաններ. դրոցներ
(հենարաններ, տակդիրներ) ծաղկամանների
համար. ծաղկապատվանդաններ. դարակիկներ
(կանգնակներ) բոլորագլխարկների համար.
բարձր աթոռներ մանկիկների համար. շեն
քերի ոչ լուսատու համարներ, ոչ մետաղական.
տարբ երիչ թիթեղիկներ, ոչ մետաղական.
սարք ավորանք քարտադարանների համար.
մանկական քայլավարժանքի սայլակներ.
գովազդային նպատակներով օգտագործվող
փչովի իրեր. զարդատուփեր. փոստարկղեր.
դարակներ (դրոցներ) նամակների համար.
դարակներ (դրոցներ) ամսագրերի համար. ներք
նակներ. պլաստմասսայե տարողություններ
փաթեթավորման համար. բարձեր. պահարաններ
ամանեղենի համար. պահարաններ բաժակ
ների համար. համարների գրանցման թիթեղ
ներ. ցուցանակներ. բռնակներ գործիքների
համար. տափակ զամբյուղներ. հյուսածո իրեր.
լուսանկարների շրջանակներ. պլաստմասսայե
և(կամ) փայտե զարդարանքներ պատուհանների
ֆուրնիտուրի (օժանդակ պարագաների) համար.
զարդարանքներ պատուհանների կամ դռների
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համար՝ պատրաստված պլաստմասսայից, մոմից,
փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց, եղջյուրից,
ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից, կրիայի զրահից,
խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի փրփուրից
կամ այդ նյութերի փոխարինիչներից. տոպրակ
ները կնքելու (փակելու) համար սեղմակներ.
պլաստմասսայե տարաներ բուրավետ նյութերի
համար. փչովի գլխակալներ. պլաստմասսա
յե զարդարանքներ սննդամթերքի կամ լանչի
տուփերի համար. կախազարդեր և շղթաներ
բանալիների համար, ոչ մետաղական. դռների
նեցուկներ, սահմանափակիչներ. բազկաթոռներ.
զամբյուղներ, ոչ մետաղական. մահճակալ
ներ. նստարաններ (կահույք). փայտե կամ
պլաստմասսայե արկղեր. փայտե փորագրված
գեղարվեստական իրեր. պահարաններ. ան
վավոր սեղանիկներ համակարգիչն երի հա
մար. փայտե կամ պլաստմասսայե արկղեր.
աթոռներ. արկղեր խաղալիքների համար.
խցաններ կեղևից. պահոցներ հագուստի համար.
օրորոցներ. բամբուկե գալարավարագույրներ.
պառկելաթոռներ. նոտակալներ. սպասարկման
շարժական սեղաններ. ծեղիկներ ըմպելիքների
համտեսման համար. գլխակալներ (կահույք).
կախաբանալիների տախտակներ. դարակ
ներ (դարակաշարեր) գրադարանների համար.
գզրոցներ (հանովի արկղեր). կողպեքներ
(փականքներ) (բացառությամբ էլեկտրա
կանի). մանեկեններ. դարակներ. նկարն երի
շրջանակներ. իշոտնուկներ փայտ սղոցելու
համար. դպրոցական կահույք. աթոռներ. ցա
ծրադիր բազմոցներ (օթոցներ). սեղաններ.
սպասարկման սեղաններ. անվավոր սեղա
նիկներ համակարգիչների համար. կանգնակ
ներ (հենակներ) հովանոցների համար. օրորոց
ներ. պահարաններ. հայտարարությունների
տախտակներ. ջրահեռացման խողովակների
պլաստմասսայե կափույրներ (փականներ).
հարդարանքի սեղաններ. աթոռակներ. մեծ
զամբյուղներ բռնակներով. կախիչների կեռիկ
ներ հագուստի համար. հենասանդուղքներ,
փայտե կամ պլաստմասսայե. պահարաններ
դեղերի համար. հանովի պատվածքներ լվացա
րանակոնքերի համար. տարբերիչ թիթեղիկներ,
ոչ մետաղական. ամրակման ձողաձև դետալներ
(մանրամասեր). ճաղափակոցներ երեխաների
համար. փայտե իրեր կատուների համար
(ճանկերը սրելու համար). դարակներ. պատու
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հանի ներսի գալարավարագույրներ (կահույք).
գեղարվեստական իրեր, արձանիկներ և փոքր
զարդարանքներ՝ պատրաստված փայտից,
խցանից, եղեգից, ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից,
փղոսկրից, կետի բեղից, կրիայի զրահից,
խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի փրփուրից
կամ այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ մոմից,
գիպսից կամ պլաստմասսայից. հաբեր պահելու
տուփեր (փայտից, պլաստմասսայից). խցանման
(խցափակման) միջոցներ շշերի համար.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ
կարասի և սպասք (բացի ազնիվ մետաղներից
պատրաստվածների և դրանցով պատված
ների). սանրեր և սպունգներ. խոզանակներ և
դրանց պատրաստման նյութեր. իրեր մաքրման
նպատ ակների համար. պողպատյա տաշեղ.
չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի.
ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա իրեր,
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. ման
կական շարժական դյուրակիր վաննաներ
(տաշտ ակներ). կենցաղային զամբյուղներ.
գավաթներ. մեծավանդակներ, վանդակներ
թռչունների համար. կենցաղային խառնիչներ,
ոչ էլեկտրական. արդուկելու սեղանիկներ. հար
մարանքներ ճտքակոշիկները հանելու համար.
հարմարանքներ շշեր բացելու համար. շշերի
խցաններ՝ պատրաստված խեցուց, ապակուց,
հախճապակուց, բյուրեղապակուց, խեցեղե
նից կամ ճենապակուց. մեծ շշեր. ճաշամաններ.
օճառամաններ. հաց կտրատելու տախտակ
ներ. դույլեր. սկուտեղներ բաժակիկների, ըմ
պանակների և այլնի համար. վանդակներ ըն
տանի կենդանիների համար. կաղապարներ խո
հարարական. վաֆլեկաղապարներ. մարիչներ
մոմերի համար. վարդակներ աշտանակների
համար. մոմակալներ. կոնֆետատուփեր. պատ
յաններ սանրերի համար. մանր չինական
զարդ արանքներ ճենապակուց. ձողիկներ
ուտելիս օգտագործելու համար. սպիտակ ե
ղենի չորուցիչներ. ձգակախարաններ հա
գուստի համար. լաթեր մաքրության (հավաքելու,
կարգի բերելու) համար. դրոցներ (տակդիր
ներ) գրաֆինների համար. ձողիկներ կոկտեյլ
ների համար. զտիչներ (քամիչներ) սուրճի
համար. սրճաղացներ. սրճեփներ. սուրճի սպաս
քակազմեր. սրճամաններ. էլեկտրական սան
րեր. սանրեր կենդանիների համար. հրուշակի
ներարկոցային տոպրակներ. սնունդ եփելու

33

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.10.2011

սպասք (ամանեղեն). շամփուրներ. դույլեր սա
ռույցի համար. դյուրակիր սառցապահարաններ.
սնունդը սառեցնող կենցաղային հարմարանք
ներ, որոնք պարունակում են ջերմափոխանակիչ
հոսուն միջավայրեր. խցանահաններ. կենցա
ղային պարագաներ կոսմետիկայի համար.
կափարիչներ ամանների համար. կաշպոներ
(դեկորատիվ ծաղկամաններ). հախճապակյա
ամանեղեն. գավաթիկներ (թասիկներ, բաժա
կիկներ). կտրատելու համար խոհանոցային
տախտակներ. ջրամաններ. ճարպաջեռոցներ,
ոչ էլեկտրական. բռնիչներ օճառի համար. օճառի
բաշխիչներ. տափաշշեր, բաժակներ, ջրոցներ
(գուռեր), անոթներ. աղբարկղեր. դրոցներ
(տակդիրներ) ձվերի համար. կերակրաման
ներ կենդանիների համար. ծաղկամաններ.
ճանճասպաններ. ձեռնոցներ տնային տնտե
սության համար. գավաթներ. քերիչներ. գրիլ
եփելու հարմարանքներ, ոչ էլեկտրական. ջեր
մամեկուսիչ տարողություններ ըմպելիքների
համար. ծծակներով շշերի ջեռուցիչներ ման
կական սննդի համար. բռնիչներ ծաղիկների և
բույսերի համար ծաղկային կոմպոզիցիաներում.
արագաեփ ամաններ. կաղապարներ սառույցի
համար. պատյաններ արդուկների սեղանների
համար. սափորներ (կուժեր). թեյամաններ.
դրոցներ (տակդիրներ) դանակների համար.
ճենապակյա կլոր բռնակներ. պտտվող
սկուտեղներ (խոհանոցային պարագաներ).
լիկյորի սպասքակազմեր. բուտերբրոդների
ամաններ. դրոցներ (տակդիրներ) ճաշաց ու
ցակների համար. զինվորական կաթսայիկներ.
գդալներ խառնելու համար. հատակամաքրիչ
ներ. կախարաններ սրբիչների համար. օղակ
ներ անձեռոցիկների համար. գլխադիրներ
ցնցուղների համար. բարձիկներ մաքրելու հա
մար. թավաներ (տապակներ). թղթե սկու
տեղներ. դանակներ խմորի համար. ձեռքով
կառավարվող պղպեղաղացներ. խնկաման
ներ անուշահոտ նյութերի և եթերային յուղերի
համար. հեղուկացիրներ օծանելիքների համար.
պիտոյատուփեր զբոսախնջույքների համար.
խնայատուփեր (դրամի). կափարիչներ կճուճների
(պուտուկների) համար. սպասք (ամանեղեն)
ճնշման տակ սննդամթերքի մշակման համար.
աղամաններ. պղպեղամաններ. կաթսայիկներ.
պնակներ. թիակներ. բարձիկներ մաքրելու հա
մար. սափրվելու վրձիններ. ձգակախարաններ
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շապիկների (բլուզների) համար. կոշիկի խո
զանակներ. կոշկաթիակներ. կաղապարներ
կոշիկ ձգելու համար. մաղեր. կենցաղային ծխա
կլանիչներ. բռնիչներ օճառի համար. ապու
րամաններ. սպասք համեմունքների համար.
բռնիչներ սպունգների համար. սպունգներ
տնտեսական նպատակների համար. բռնիչ
ներ սափրվելու վրձինների համար. արձաններ
ճենապակուց, խեցեղենից կամ ապակուց. ար
ձանիկներ ճենապակուց, խեցեղենից կամ
ապակ ուց. քամիչներ (քափկիրներ). սրսկիչ
ներ ծաղիկների և բույսերի համար. սեղանի
սպասք. գարեջրի գավաթներ (կափարիչով).
թեյը թրմելու գնդիկներ. տուփեր թեյի համար.
թեյի սպասքակազմեր. թրմելու թեյամաններ.
հարդարանքի խոզանակներ. պիտոյատուփեր
հարդարանքի պարագաների համար. հարմա
րանքներ զուգարանի թուղթ մատուցելու համար.
սպունգներ հարդարանքի համար. կենցաղային
պարագաներ հարդարանքի համար. ատամի
խոզանակներ. ատամի էլեկտրական խոզանակ
ներ. բռնիչներ ատամնաքչփորիչների համար
(բացի ազնիվ մետաղից պատրաստվածներից).
ատամնափորիչներ. փռոցներ ընտանի կեն
դան իների արտաթորանքների համար. կեն
ցաղային սկուտեղներ (մատուցարանն եր).
դրոցներ (տակդիրներ) սկուտեղների հա
մար. հարթամամլիչներ շալվարների համար.
ձգակախարաններ շալվարների համար. թեր
մոսներ. պիտոյատուփեր հարդարանքի պա
րագաների համար. վազաներ (սկահակներ).
յուղաբլիթ պատրաստելու կաղապարներ,
ոչ էլեկտրական. թխման կաղապարներ, ոչ
էլեկտրական. լվացքի տախտակներ. լվացքի
տաշտեր. ցնցուղներ (ջրցիրներ). ջրող հար
մարանքներ. հարմարանքներ մոմ ով տոգ ո
րելու (մոմապատելու) համար. գեղարվ ես
տական իրեր ճենապակուց, խեցեղենից կամ
ապակուց. զարդարանքներ պատուհանների
կամ դռների համար՝ պատրաստված խեցուց,
ապակուց, հախճապակուց, բյուրեղապակուց,
խեցեղենից կամ ճենապակուց. լանչի կամ
սննդի տուփեր կամ տարողություններ, բացի
ազնիվ մետաղից պատրաստվածներից.
մկան թակարդներ. ատամի թելեր. լանչի տու
փերը և կենցաղային կամ խոհանոցային տա
րողությունները կրելու համար նախատեսված
գոտիներ. տարողություններ անուշահոտ նյու

34

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.10.2011

թերի համար. սառեցնող անոթներ. ապակե
տարողություններ. ավելներ. խոզանակավոր
իրեր. կարագամաններ. կարագամանների կա
փարիչներ. կաթսաներ. մաքրող գործիքներ
(ձեռքով կառավարվող). լվացքասեղմակներ.
դյուրակիր սառցապահարաններ, ոչ էլեկ
տրական. տուփեր թխվածքների համար. խո
հան ոցային սպասք սնունդ պատրաստելու
համար. փոքրիկ խոզանակներ հոնքերի հա
մար. կոշիկի խոզանակներ. ձագարներ. ձեռնոց
ներ այգեգործական-բանջարաբուծական աշ
խատանքների համար. գնդաձև ապակե տարո
ղություններ. թերմոսներ. աղվափնջիկներ (խա
վափնջիկներ) դիմափոշու համար. կոկտեյլի
խառնիչներ (ձեռքով խառնելու). թեյաքամիչներ,
բացի ազնիվ մետաղից պատրաստվածների.
բազմաֆունկցիոնալ աստառներ և սավաններ
կենցաղային և խոհանոցային նպատակների
համար. ծփիչներ և հարիչներ, ոչ էլեկտրական.
մետաղական անոթներ սառույցներ և սառույցով
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. դանակներ
թխվածքներ կտրելու համար (խոհանոցային
պարագաներ). փոքրիկ ամաններ քացախի
և յուղի համար, դրանց բռնիչներ. լաթեր կա
հույքի փոշին մաքրելու համար. կոկտեյլի խառ
նիչներ. դիմափոշու ամաններ, բացի ազնիվ
մետաղից պատրաստվածների. դեղահաբերի
տուփեր. թղթե անձեռոցիկների տուփերի կա
փարիչներ փայտից կամ պլաստմասսայից.
բռնիչներ ատամի խոզանակների համար.
ատամի թելեր. բռնակներ ատամի թելերի հա
մար. սանիտարական թասեր. կենցաղային
տարողություններ ոչ ազնիվ մետաղներից.
կենցաղային սպասք ոչ ազնիվ մետաղներից.
սուրճի սպասքակազմեր ոչ ազնիվ մետաղ
ներից. սրճամաններ, ոչ էլեկտրական, ոչ ազնիվ
մետաղներից. խոհանոցային տարողություններ
ոչ ազնիվ մետաղներից. կախարաններ սրբիչների
համար և օղակներ անձեռոցիկների համար ոչ
ազնիվ մետաղներից. դիմափոշու ամաններ ոչ
ազնիվ մետաղներից. սեղանի սպասք (ամա
նեղեն) ոչ ազնիվ մետաղներից. պատյաններ և
տուփեր ոչ ազնիվ մետաղներից.
դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասաններ,
ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, բրեզենտ,
առագաստներ, պարկեր և տոպրակներ (որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում). խծուծման նյութեր
(բացառությամբ ռետինից և պլաստմասսայից
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պատրաստվածների). մանածագործական թել
քահումք. շշերի պատյաններ. ցանցաճոճեր. կա
պեր (ժապավեններ) փաթեթավորման համար.
տրանսպորտային միջոցների (չօգտագործված)
պատյաններ.
դաս 23. մանվածք և թելեր մանածագոր
ծության համար. բամբակյա թելեր և մանված
քաթել. թելեր ասեղնագործության համար.
կարի թելեր և մանվածքաթել. մանվածք. բրդե
մանվածք. բրդե թելեր.
դաս 24.
գործվածքներ և մանածագոր
ծական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. թաշկինակներ. անձեռոցիկներ.
անկողնու և սեղանի ծածկոցներ. դրոշներ.
լողանալու սպիտակեղեն. անկողնու սպիտա
կեղեն. անկողնու ծածկոցներ. վերմակներ, ծած
կոցներ. շերտավարագույրներ գործվածքից.
կտավ (քաթան, կտոր, գործվածք, պաստառ).
մանածագործական նյութեր կահույքի պաստա
ռապատման համար. պլաստմասսայե ծած
կոցներ կահույքի համար. բարձերեսներ.
ծանր վարագույրներ. կենդանիների կաշին
նմանակող գործվածքներ. սրբիչներ. հար
դարանքի ձեռնոցներ. սպիտակեղեն տնա
յին տնտեսության համար. պիտակներ մանա
ծագործական նյութերից. անձեռոցիկներ գրիմը
մաքրելու (հեռացնելու) համար. սպասքի տակ
դրվող անձեռոցիկներ. ներքնակերեսներ. հար
դարանքի ձեռնոցներ. հակամոծակային ցան
ցեր. վարագույրներ. պլաստմասսայե նյութեր
(գործվածքների փոխարինիչներ). անկողնու
ծածկոցներ. ճամփորդական ծածկոցաշալեր. ան
կողնու սպիտակեղեն. պատանքներ. մետաքս.
մետաքսե գործվածքներ. քնապարկեր. սեղանի
սպիտակեղեն. կահույքի պաստառապատ
ման գործվածքներ (կտորներ). վարագուրման
մանած ագործական նյութեր պատերի հա
մար. մանածագործվածքից պատյաններ ան
ձեռոցիկի տուփերի համար. դռան բռնակ
ների պատյաններ. զուգարանի նստոցների
ծածկոցներ. զուգարանի կափարիչի ծածկոց
ներ. վարագույրների կապեր մանածագոր
ծական նյութերից. տակդիրներ գրաֆինների
համար (սեղանի սպիտակեղեն). բամբակե
գործվածքներ. նյութեր մանածագործական
իրերի համար. կոսմետիկական անձեռոցիկ
ներ, մանածագործվածքից. թաղիք. բայկ ա
(խավոտ գործվածք). գործվածքներ կանե
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փաթելից. սփռոցներ (բացառությամբ թղթից
պատրաստվածների). թավիշ. բրդե գործ
վածքներ. անձեռոցիկներ գրիմը մաքրելու (հե
ռացնելու) համար, մանածագործվածքից. մա
նածագործվածքից ծածկոցներ սենյակային
կենդանիների կերակրման շշերի համար. ան
վանական պիտակներ. գործվածքային պի
տակներ. պարկեր մանածագործվածքից կամ
մետաքսից, հմայության համար.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկ
ներ. գոգնոցներ. լողափի զգեստներ. լողա
զգեստներ. սպորտային զգեստներ. անջրան
ցիկ անձրևանոցներ. ձեռնոցներ. թաթմ ան
ներ. գոտիներ. հագուստ երեխաների, տղա
մարդկանց և կանանց համար. հագուստ
մանկիկների համար. խանձարուրներ (բա
րուրներ). մանկական կրծկալներ (բացառ ու
թյամբ թղթից պատրաստվածների). ներք
նազգեստ. պիժամաներ (ննջազգեստներ).
խալաթներ. տաբատակալներ. գլխարկներ
(գլխի ծածկոցներ), հովարներ գլխարկների հա
մար. լողագլխարկներ, շորագլխարկներ (կապա
գլխարկներ) ցնցուղի համար. մուֆտաներ (ձեռ
նամուշտակներ). ականջակալներ. շարֆեր,
փողկապներ, ժապավենակապեր. գուլպաներ,
կիսագուլպաներ, ձգագուլպաներ, կախակ ա
պեր. կապեր գուլպաների, կիսագուլպաների,
ձգագուլպաների համար. կոշիկներ, սպորտային
կոշիկներ, տնային կոշիկներ, լողափի կոշիկներ.
դիմակահանդեսի կոստյումներ. աշխատան
քային թևքեր. գլխաշորեր. շարֆեր (պարանոցի
թաշկինակներ). լողի կոշիկներ. ճտքավոր
(երկարաճիտ) կոշիկներ. կրծկալներ. բրիջներ.
իրանակալներ. մանտոներ. բազկապատեր
(թևքածալեր). մորթե թիկնոցներ. գլխակապեր
(գլխի ծածկոցներ). բաճկոններ. հագուստ ջեր
սիից. կրծքակալներ. տրիկոտաժե հագուստ.
վերնազգեստ. վերարկուներ. վարտիքներ (փո
խաններ). եղջերվամուշտակներ. պուլովերներ.
սանդալներ (ոտնամաններ). վզպատներ. շալեր.
շապիկներ (բլուզներ). կիսավարտիքներ. բլուզներ.
զանկապաններ. սպորտային տրիկոտաժեղեն.
կոստյումներ. կարճ թևքերով մայկաներ. տա
բատներ (շալվարներ). համազգեստ. բաճ
կոնակներ (ժիլետներ). կոմբինեզոններ ջրա
յին դահուկների համար. բազկապատեր (թև
քածալեր). կանացի սպիտակեղեն. կոշիկներ
մարմնամարզիկների համար. իրանակալներ.
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հագուստ մարմնամարզիկների համար.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ,
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ,
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական ծա
ղիկներ. արհեստական մրգեր. արհեստական
դրասանգներ. կոճակ-խորհրդանշանն եր.
տարբ երանշաններ, ոչ ազնիվ մետաղներից.
կայծակ- ճարմանդներ պայուսակների համար.
ապարանջան-բռնիչներ վերնաշապիկների
(բլուզների) թևքերի համար. մազակապեր.
սեղմիչներ մազերի համար. ճարմանդներ գոտի
ների համար. ճարմանդներ իրանակալների
և նմանատիպ հագուստի համար. օղագոտի
մազերի համար. տուփեր կարի պարագաների
համար. ասեղնակալիչներ. ճարմանդներ
տաբատակալների համար. գործված, հյուսված
կամ ոլորված իրեր հարդարման և զարդարման
համար. մետաղազարդեր. ճարմանդներ. ճար
մանդներ կոշիկների համար. բարձիկներ
ասեղների համար. բարձիկներ գնդասեղների
(քորոցների) համար. տաքացնելու միջոցով կպչող
(սոսնձվող) դեկորատիվ և մանածագործական
իրեր. կայծակ-ճարմանդներ. ճարմանդներ
հագ ուստի համար. պսակներ արհեստական
ծաղիկներից. ոսկով ասեղնագործված իրեր.
գալանտերեայի ապրանքներ. մազերի սեղ
միչներ. գլխարկներ մազերի ներկման համար.
բիգուդիներ. վարսակալներ. ցանցեր մազերի
համար. դեկորատիվ իրեր մազերի համար.
զարդարանքներ գլխարկների համար. ճար
մանդներ իրանակալների և նմանատիպ հա
գուստի համար. հյուսելու շյուղեր. զարդա
րանքներ կոշկեղենի համար. շքանշանի ժա
պավեններ. վարդակապեր. ասեղներ. մատ
նոցներ. կեռիկներ կոշիկների համար. քուղեր
կոշիկների համար. զարդածոպեր. ջերմակ
ներ թեյամանների համար. փուփուլներ. բրդե
քուղեր. վարսակալներ «ձիու պոչիկ» տեսակի
սանրվածքի համար. «անգլիական» տիպի
ապահով գնդասեղներ (գնդասեղներ, որոնց
սուր ծայրը պահվում է պատյանում). սեղմակներ
և ճարմանդներ մանկական կրծկալների և
գոգնոցների համար. ժաբոներ (ժանյակավոր
իրեր). գործվածքանկարներ (ապլիկացիաներ).
սանձեր քայլելիս երեխաներին պահելու համար.
տարբերանշաններ, ազնիվ մետաղներից.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,

36

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.10.2011

խսիրներ, լինոլեում և այլ հատակածածկույթներ.
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).
գորգեր ավտոմեքենաների համար. գորգեր
լոգասենյակների համար. պատվածքներ հա
տակների համար. ուղելաթեր (ուղեգորգեր)
ոտքերը սրբելու (մաքրելու) համար. փափուկ
մարմն ամարզական փռոցներ. երեսապատման
նյութեր. հատակի վինիլային պատվածքներ.
պաստառներ, վինիլային պաստառներ, պաս
տառների տրաֆարետներ և շաբլոններ. փռոցներ
վրան խաղեր խաղալու համար. փռոցներ լողափի
համար.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. տիկնիկ
ներ. թավշյա խաղալիքներ. խաղաքարեր և
խաղերի հավաքակազմեր. մարմնամարզական
և սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. գնդակներ և գնդեր. զարդարանք
ներ հանդիսությունների համար. տոնածառի
զարդեր. ուշադրության նշաններ (մանր նվերներ,
որոնք հյուրընկալողը նվիրում է հյուրերին). ավ
տոմեքենաներ (խաղալիքներ). էլեկտրական
ավտոմեքենաներ (խաղալիքներ). սերֆինգի
տախտակներ. սնոուբորդի տախտակներ.
անվ ավոր չմուշկներ. չմուշկներ. անվավոր
տախտակներ սահելու համար. պաշտպանիչ
միջադիրներ սպորտի և խաղերի համար. օդա
ճնշական ատրճանակներ (խաղալիքներ).
նարդի. գնդակներ խաղերի համար. զանգակ
ներ տոնածառի համար. բիլ յարդի խաղա
գնդեր. բիլյարդի սեղաններ. խորանարդիկներ.
սեղանի խաղեր. կոնֆետ-շրխկաններ. կիսա
կոշիկներ, դրանց ամրացված չմուշկներով.
սարքեր և սարքվածքներ բոուլինգի համար.
կոնստրուկտորներ (խաղեր). մոմակալներ տոնա
ծառերի համար. շաշկու տախտակներ. շաշկի.
շախմատ. շախմատի տախտակներ. տոնա
ծառեր սինթետիկ նյութերից. սարքվածքներ
(հարմարանքներ) աճպարարության ցուցա
դրման համար. տարողություններ խաղազառերի
համար. տեգեր. խաղազառեր. մահճակալներ
տիկնիկների համար. հագուստ տիկնիկների
համար. տնակներ տիկնիկների համար. սեն
յակներ տիկնիկների համար. դոմինո (խաղ).
սպորտային պիտույքներ ծանր ատլետիկայում
մարզվելու համար. արմնկակալներ (արմնկա
կապեր) (սպորտային հանդերձանքի տարրեր).
էքսպանդերներ. տոնավաճառային կարուսել
ներ. ծծակներով շշեր տիկնիկների համար.
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ձկնորսական պարագաներ. լողաթաթեր.
սկավառակներ (խաղալիքներ). ավտոմատ
խաղեր. ռակետկաներ (ձեռնաթիակներ).
սարքվածքներ էլեկտրոնային խաղերի համար
(բացառությամբ հեռուստաընդունիչների պար
տադիր օգտագործմամբ սարքվածքների).
պայուսակներ գոլֆի մականների համար. գոլֆի
մականներ. ձեռնոցներ (պարագաներ խաղի
և սպորտի համար). անակնկալներով խաղեր
խաղարկումների համար. հարմարանքներ
օդապարուկների պարանները փաթաթելու
համար. օդապարուկներ. ծնկակալներ (ծնկա
կապեր). մահջոնգ (չինական դոմինո). փոքր
գնդակներ խաղերի համար. խամաճիկներ.
թատերական դիմակներ. դիմակահանդեսային
դիմակներ. շարժվող կամ շարժական մասե
րով խաղալիքներ. տրանսպորտային նմուշների
փոքրացված մոդելներ. մանր զարդարանք
ներ երեկույթների համար. պաշտպանիչ
միջադիրներ (սպորտային հանդերձանքի
տարրեր). գրավախաղեր. հրապատիճներ
(խաղ ալիքներ). խաղալիք ատրճանակներ.
չխչխկաններ. օղակներով խաղեր. ճոճաձիեր
(խաղալիքներ). առագաստավոր տախտակներ
սերֆինգի համար. դահուկներ. սպորտային
սահնակներ. տոբոգաններ. հարմարանքներ
օճառի պղպջակներ բաց թողնելու համար
(խաղալիքներ). հոլեր (խաղալիքներ). զսպա
նակվող տախտակներ (սպորտային պարա
գաներ). սպորտային մարզասարքեր. խաղալիք
լողավազաններ. ճոճեր. սեղաններ սեղանի
թենիսի համար. խաղալիքներ ընտանի կենդա
նիների համար. ջրային դահուկներ. խաղային
պարագաներ լողալու, ջրային խաղերի, սպորտի
և զբաղմունքների համար. գնդակներ լողա
փում օգտագործելու համար. կանխավճարով
աշխատող խաղային ավտոմատներ. հատուկ
պատյաններ դահուկների և սերֆինգի տախ
տակների համար. բինգոյի քարտեր. թիթեռ
նացանցեր. խաղաթղթեր. կոնֆետիներ. անվա
վոր չմուշկներ. գլուխկոտրուկներ, կազմված
պատկերներ կազմող տարրերի հավաքածուից.
գեղադիտակներ. կայմեր առագաստով տախ
տակների համար. ռադիոկառավարվող տրանս
պորտային միջոցներ (խաղալիքներ). ռուլետ
կաների (պտուտախաղերի) անիվներ. գնդեր ձյան
փաթիլներով. ձյունամուճակներ. ճապոնական
խաղաթղթեր.
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դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. մսի
էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր. արգանակներ. արգանակի խտածոներ.
կարագ. խավիար. պանիր, թեթև նախուտեստներ
պանրի հիմքի վրա. կաթնամթերք. ձկնամթերք.
շաքարած մրգեր. սառեցրած մրգեր. մրգային
չիպսեր. մարգարին. մարմելադ. մսային դոն
դող. մսի պահածոներ. կաթնային ըմեպլիքներ.
պահածոյացված սնկեր. մշակված ընկույզներ.
լյարդի պաշտետներ. գետնընկույզի յուղ. մշակ
ված գետնընկույզ. պահածոյացված սիսեռ.
մրգակեղև. կարտոֆիլի չիպսեր. կարտոֆիլի
յուղաբլիթներ. սալաթներ. թթու կաղամբ. եր
շիկ եղեն. բուսական յուղ.բաղադրություններ
ապուրներ պատրաստելու համար. ապուրներ.
սոյայի լոռ (շոռ). բանջարեղենային սալաթներ.
բանջարեղենի ապուրների պատրաստուկներ.
հարած սերուցք. յոգուրտ. արագ պատրաստվող
կերակուրներ. կարրի սոուսով (հնդկական սոուսի
տեսակ) պատրաստված սննդամթերք. արագ
պատրաստվող կերակուրների փաթեթներ. թեթև
նախուտեստներ. ծովային ջրիմուռներ (ուտելու
համար). մշակված և պահածոյացված միս, ձուկ,
թռչնամիս և որսամիս. խոզի ապխտած միս.
բաղադրություններ արգանակ պատրաստելու
համար. կակաոյի յուղ. կրոկետներ. շաքարած
մրգեր. ձկան պահածոներ. մրգային դոնդող.
մրգային սալաթներ. մրգային պահածոներ.
եգիպտացորենի յուղ. սննդային ձիթայուղ.
չամիչ. տոմատի մածուկ. բանջարեղենի
պահածոներ. ծովամթերք (անկենդան). մշակված
և պահածոյացված ծովամթերք. ծովամթերքի
պահածոներ. սննդամթերք պատրաստված
ծովամթերքից.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ,
սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սառույց.
թխվածքաբլիթ. փոշի քաղցր ամոքահունց
խմորից պատրաստված հրուշակեղենի համար.
ուտելի զարդարանքներ քաղցր ամոքահունց
խմորից պատրաստված հրուշակեղենի համար.
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թխվածքի բուրումնավետարարներ. բրնձային
բլիթներ. քաղցրավենիք և կոնֆետներ. շոկոլադ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. շոկոլադային
ըմպելիքներ. հրուշակեղեն տոնածառերը
զարդարելու համար. կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. կակաոյից պատրաստված
սննդամթերք. կակաոյով ըմպելիքներ. սուրճով
ըմպելիքներ. սրճային բուրումնավետացնող
նյութեր. խառնուրդներ և պատրաստուկներ
օգտագործվող որպես սուրճի փոխարինիչներ.
սուրճով ըմպելիքներ. բիսկվիտներ. ադիբուդի.
փաթիլներ հացահատիկային արտադրանքից.
պաղպաղակ. կարրի (հնդկական համեմունք).
քաղցր կաթնազանգված հրուշակեղենի հա
մար (եփած կրեմ). բուրումնավետարարն եր
(բացառությամբ եթերային յուղերի). սառեցրած
հրուշակեղեն. մարմելադ. քաղցրաբլիթներ
(անուշահաց). թուրմեր. կետչուպ. մատուտակի
կոնֆետներ. պաստեղներ. կուլեբյակա (կերա
կուր). տնային պայմաններում միսը փափկացնող
մթերքներ. նրբաբլիթներ. հրուշակեղեն. կար
կանդակներ. պղպեղ (տաքդեղ). պիցաներ.
քաղցրակ ուտապ. ռավիոլի. մեղվամոր կաթ.
շաքար. վասաբի (ճապոնական համեմունք).
սոյայի սոուս (համեմունք). մակարոնեղեն,
լապշա (արիշտա) և վերմիշել. ուդոն (ճապո
նական ոճի մակարոնեղեն). սուշի. վանիլ.
վաֆլիներ. սառեցրած յոգուրտ. ոլորաբլիթ
(ոլորուն քաղցրահաց). թեթև նախուտեստ
ներ. հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. սննդի բու
րումն ավետարարներ. կապակցող նյութեր
սննդային սառույցի համար. բուլկիներ. ամո
քահունց բուլկիներ. հրուշակեղեն քաղցր խմո
րից, գլխավորապես խորիզով. կարամելներ.
ծամոն (մաստակ) (բացառությամբ բժշկական
նպատակով օգտագործվողի). եգիպտացորենի
ալ յուր. կրեկերներ. սննդային սառույց. մաթ
(ռուփ). բնական կամ արհեստական սառույց.
նշակարկանդակներ. մայոնեզ. վարսակի ալյուր.
բիբար (համեմունք). կուտապներ. համեմունքներ.
պաքսիմատ. կերակրի աղ. սենդվիչներ. սուր
համեմունք (համեմանք). մրգային պաղպաղակ.
սպագետի. կոնֆետներ. մրգա-բանջարեղենային
տորթեր. ցորենի ալյուր. սալաթի համեմունքներ.
մսի սոուսներ.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր
ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգա
յին ըմպելիքներ և մրգահյութեր. բանջարեղենի
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ըմպելիքներ և բանջարեղենի հյութեր. օշարակ
ներ, խտանյութեր և ըմպելիքների պատրաստման
այլ բաղադրանյութեր. իզոտոնիկ (կազդուրիչ)
ըմպելիքներ. մրգերի նեկտարներ պտղամսով, ոչ
ալկոհոլային. հաբեր գազավորված ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. փոշիներ գազավորված
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. գազավորված
ջրեր. օշարակներ ըմպելիքների համար. սեղանի
ջրեր. ջրեր. ըմպելիքներ կաթնաշիճուկային
հիմքի վրա. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. ոչ ալկո
հոլային ապերիտիֆներ.
դաս 33. բրնձի սպիրտ. ալկոհոլային խմիչք
ներ (բացառությամբ գարեջրի). ապերիտիֆներ.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրենդի. խնձորօղիներ. կոկտեյլներ. լիկյորներ.
սակե. սպիրտային ըմպելիքներ. վիսկի. գի
նիներ.
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի. մոխրամաններ. սիգարետների պապի
րոսաթուղթ. արկղեր սիգարների համար. արկ
ղեր սիգարետների, ծխագլանակների (պա
պիր ոսների) համար. սիգարակտրիչ մեքե
նաներ. մուշտուկներ սիգարների համար.
ֆիլտրեր սիգարետների համար. սիգարետի
մուշտուկների ծայրապանակներ. մուշտուկներ
սիգարետների համար. ծխախոտի պարկուճ
ների ծայրեր (ծխախոտից զերծ). սիգարետներ,
ծխագլանակներ (պապիրոսներ). ծխախոտի
փոխարինիչներ պարունակող սիգարետներ, ոչ
բուժական նպատակների համար. սիգարիլներ.
սիգարներ. վառիչներ. լուցկու արկղեր. լուցկու
տուփեր. լուցկիներ. հարմարանքներ ծխամորճերի
մաքրման համար. տակդիրներ ծխամորճերի
համար. ծխամորճեր. ծխախոտի քսակներ.
ծխախոտատուփեր, քթախոտատուփեր. անոթ
ներ ծխախոտի համար.
դաս 35. երրորդ անձանց համար ապրանք
ների տեսականու հավաքում մի վայրում (բացի
դրանց փոխադրումից)՝ հաճախորդներին այդ
ապրանքները հարմարավետորեն զննելու և
գնելու հնարավորության ընձեռմամբ. այդպիսի
ծառայությունները կարող են տրամադրվել
մանրածախ խանութներում, մեծածախ առևտրի
կետերում, կատալոգներից փոստով պատվիրելու
միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով, օրի
նակ՝ առևտրի վերաբերյալ հեռուստատեսային
հաղորդումների ինտերնետային կայքերի մի
ջոցով. մեծածախ և մանրածախ առևտրի և
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փոստային պատվերների ծառայություններ՝ կապ
ված ուշադրության նշանների (մանր նվերներ,
որոնք հյուրընկալողը նվիրում է հյուրերին),
հանդիսությունների համար զարդարանքների,
նվերների և մանր զարդարանքների, օճառների,
օծանելիքի, եթերային յուղերի, կոսմետիկա
կան միջոցների, մազերի համար լոսյոնների,
մազերի խնամքի միջոցների, հարդարանքի
(արդուզարդի) միջոցների, ատամի մածուկների
ու փոշիների, անձնական հիգիենայի միջոցների,
մաքրման, ողորկման (փայլեցման) և հղկա
մշակման պատրաստուկների, լվացքի նյութերի,
մատն ահարդարման (մանիկյուրի) գործիք
ների, եղունգի խնամքի պատրաստուկների,
եղունգի լաքերի, արհեստական եղունգների,
դիետիկ նյութերի, մանկական սննդի, հի
գիենիկ պատրաստուկների, մոմերի, մո
մերի և լամպերի պատրույգների, վառելու
(կպչան) նյութերի, ճարպերի, քսանյութերի,
ներկերի համար յուղերի, սպասքեղենի, ամանե
ղենի, մատնահարդարման (մանիկյուրի)
հավաքակազմերի, սափրվելու գործիքների,
ածելիների, խոհանոցային և կամ կենցաղային
նպատակներին ծառայող մեքենաների, ձեռքի
գործիքների, ժապավենների, լուսանկարչ ա
կան ապարատների, կինոնկարահանման
խցիկների, լուսանկարներ պարունակող կոմ
պակտ սկավառակների, տեսագրման սար
քերի, տեսա- և ձայնային արտադրանքի,
տեսաժապավենների և ձայներիզների, ձայ
նապնակների և ձայնասկավառակների, ձայնի
և(կամ) պատկերի գրառման, հաղորդման կամ
վերարտադրման սարքերի և գործիքների, հե
ռուստացույցների, պարկուճային փլեյերների
և մագնիսական ժապավենների վրա գրանց
ման (ձայնի, պատկերի, տեղեկատվութ յան)
սարքերի, տեսաժապավենների և(կամ) կոմ
պակտ սկավառակների փլեյերների և տեսա
ժապավենների և(կամ) կոմպակտ սկավ ա
ռակների վրա գրանցման (ձայնի, պատկերի,
տեղեկատվության) սարքերի, ռադիոների,
հեռախոսների, անլար հեռախոսների, բջջային
հեռախոսների, բջջային հեռախոսների պատ
յանների, հեռախոսների զարդարանքների և
փոկերի, կատարված և ընդունված զանգերի
ցուցիչների, հաշվիչ մեքենաների, հաշվիչ
ների, էլեկտրոնային և համակարգչային խա
ղերի, կինոժապավենների, լապտերների,
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օդափոխիչների, եփելու սպասքի, թխվածքների
և խմորի կաղապարների, հաց բովելու հար
մարանքների, վառարանների, խոհանոցային
սպասքի, սնունդ և(կամ) ըմպելիքներ մատու
ցելու և(կամ) պահպանելու սպասքի և տարո
ղությունների, ուտելու փայտիկների, կտրող
գործիքների, ճենապակյա ամանեղենի, բյուրե
ղապակյա ամանեղենի, արծնապատ ամանեղե
նի, արծաթեղենի, ապակեղենի, հախճապակ
յա ամանեղենի, խեցեղենի, մազերի համար
չորուցիչների, լամպերի, լուսամփոփների և
դրանց մասերի ու պիտույքակազմերի, ման
կասայլակների, փուչիկների, հեծանիվների
ազդանշանային շչակների, ժամացույցների և
դրանց պարագաների, մասերի ու պիտույքա
կազմերի, ոսկերչական իրերի դրանց նմանա
կումների, զարդարանքների, ազնիվ մետաղից
պատրաստված կամ դրանով պատված ապ
րանքների, երաժշտական արկղիկների, երա
ժշտական գործիքների, նկարների, լուսա
նկարների, գրենական պիտույքների, թղթի
և ստվարաթղթի ու այս նյութերից պատ
րաստվ ած ապրանքների, նկարիչների հա
մար նյութերի, նկարելու վրձինների, գրելու
հարմ արանքների, տպագիր արտադրանքի,
գրքերի, թերթերի, ամսագրերի և պարբերա
կան հրատարակությունների, բացիկների, խա
ղաթղթերի, փաթեթավորման նյութերի, նկարների
շրջանակների և հենակալների, գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար սոսնձող
նյութերի, կաշվից և(կամ) կաշվի նմանակումներից
պատրաստված ապրանքների, պայուսակների
և ճամպրուկների, քսակների և դրամապա
նակների, հովանոցների և անձրևանոցների,
ձեռնափայտերի (գավազանների), կահույքի,
հայելիների, հագուստ կախելու համար հար
մարանքների (կախաթևիկների), տուփերի
և տարողությունների, տարբերիչ թիթեղիկ
ների, կենցաղային փոքր պիտույքակազմերի,
կենցաղային կամ խոհանոցային սպասքի և
տարողությունների, սանրերի, սպունգների,
խոզանակների, մաքրման համար ծառայող
պարագաների, ակնոցների, ակնոցների շրջա
նակների և արևապաշտպան ակնոցն երի և
դրանց պատյանների ու պիտույքների, մա
նածագործվածքի և մանածագործվածք ից
ապրանքների, անկողնային պարագաների,
սեղանի սպիտակեղենի և ծածկոցների, ան
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ձեռոցիկների, կահույքի, գալանտերեայի ապ
րանքների, թաշկինակների, հագուստի պարա
գաների, կոշկեղենի և գլխարկների, կոճակների,
կրծքանշանների, ժապավենների, ժանյակ
ների, ասեղնագործած իրերի, վարսակալների
և մազերի զարդարանքների, ճարմանդների,
կոշիկների զարդարանքների, գլխարկների
զարդարանքների, կայծակ-ճարմանդների,
գորգերի և փռոցների, խաղալիքների, խաղերի,
տիկնիկների, արձանիկների, սպորտային պա
րագաների, տոնածառի զարդերի, սննդի և
ըմպելիքների, հրուշակեղենի, ծաղիկների և ծաղ
կային ապրանքների, լուցկիների, սիգարների,
սիգարետների և ծխելու պիտույքների վաճառքի
հետ. գովազդ. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով. գովազդային տեքստերի հրատարակում.
ապրանքների առաջխաղացում (երրորդ անձանց
համար). գովազդային գործակալություններ.
կառավարում ստեղծագործական գործա
րարության ասպարեզում. ներմուծման-ար
տահ անման գործակալություններ. տեղեկա
տվության հավաքում և վերածում տվյալների
համակարգչային բազաների. գովազդային
նյութերի տարածում. հյուրանոցային գործերի
կառավարում. հետազոտություններ շուկա
յագիտության ասպարեզում. ազդագ րերի
փակցնում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. գովազդային գործակալություն
ներ. ռադիոգովազդ. հեռուստագովազդ.
ինտերա կտիվ գովազդ համակարգչային
ցանցում. մատակարարման ծառայություն
ներ երրորդ անձանց համար (ապրանքների
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքն ե
րով ապահովում). գովազդային ժամանակի
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության
բոլոր միջոցներում. գրասենյակային սարքերի
և ապարատների վարձույթ. առևտրային ավտո
մատների վարձույթ.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). զվարճություններ. զվարճանքի
(ատրակցիոն խաղերի) զբոսայգիներ, զվար
ճանքի (ատրակցիոն խաղերի) թեմատիկ
(մեկ թեմայի շուրջ միավորված ատրակցիոն
ներով) զբոսայգիներ. խաղադահլիճների
ծաառայությունների տրամադրում. կրթա
դաստ իարակչական ծառայություններ. շոու
ծրագրերի, համերգների, կենդանի կատա
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րումների, թատերական ներկայացումների,
ցուցահանդեսների, սպորտային մրցումների,
սպորտային և մշակութային միջոցառում
ների կազմակերպում և ներկայացում. երա
ժշտաս րահներ. կինոդահլիճների ծառայու
թյունների տրամադրում. կաբարեներ. կինո
ստուդիաներ. դիսկոտեկներ. զվարճանքի
և մշակութալուսավորչական ակումբներ.
գրքերի, տեքստերի, ամսագրերի, թերթերի
և պարբերականների հրատարակում. շար
ժական գրադարաններ. զվարճությունների,
ցուցահանդեսների, համերգների, շոու ծրա
գրերի, ներկայացումների, սպորտի, խաղերի,
հանգստի և մշակութային միջոցառումների
համար տարածքների և սարքավորումների
ապահովում. առողջարարական ակումբներ.
հանգստի բազաներում զվարճությունների
կազմակերպում. տեղեկատվություն կրթության
և դաստիարակության, զվարճությունների,
զվարճանքի, հանգստի, սպորտի և մշակույթի
հարցերով. հեռուստատեսային զվարճալի
հաղորդումներ, զվարճալի ռադիոհաղորդումներ.
հեռուստա- և ռադիոծրագրերի մոնտաժում.
կինոֆիլմերի արտադրություն, տեսաֆիլմերի
արտադրություն. կինոֆիլմերի, տեսաֆ իլ
մերի, լազերային սկավառակների, տեսա
սկավառակների և DVD սկավառակների
վարձ ույթ. ձայնագրությունների վարձույթ.
թատերական դեկորացիաների վարձույթ,
դեկորացիաների վարձույթ շոու ծրագրերի
համար. դաստիարակություն նախադպրո
ցական հաստատություններում. ակումբներ
և հանգստյան սենյակներ` կահավորված
տեսալսողական սարքավորանքով՝ օժտված
երգակցելու հնարավորություն ընձեռող սար
քերով. սարքավորանք՝ օժտված երգա
կցելու հնարավորություն ընձեռող սար
քերով. գեղեցկության մրցույթների կազմա
կերպում. կրկեսներ. հեռակա ուսուցում. հյուրերի
զվարճացման կազմակերպում. ցուցահանդեսների
կազմակերպում մշակութա-լուսավորչական
նպատակներով. մոլեխաղեր. մարմնամարզության
ուսուցում. թանգարանների ծառայություններ
(շնորհանդեսներ, ցուցահանդեսներ). վիճա
կախ աղերի կազմակերպում. նվագախմբերի
ծառայություններ. հանդիպումների ծրագրերի
կազմում (զվարճություններ). սցենարներ գրելու
ծառայություններ. թատերական ներկայացումներ.
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կենդանաբանական այգիներ. թվային պատ
կերման ձևավորում. հրապարակումներ սեղանի
էլեկտրոնային հրատարակչական համ ա
կարգերի օգնությամբ. ապահովում ինտեր
ակտիվ խաղերով (համակարգչային ցանցի
օգնությամբ). թարգմանություն ժեստերի լեզ
վից. մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդ
ներ կրթության կամ ուսուցման հարցերով).
միկրոֆիլմերի ստեղծում. երաժշտության ստեղ
ծագործում. գիշերային ակումբ-սրճարաններ.
լուսանկարում. տեսաֆիլմերի արտադրություն.
կարաոկեի սարքավորանքի տրամադ րում.
ապահովում ինտերակտիվ էլեկտրոնային հրա
պար ակումներով (չբեռնավորվող). գրքերի
և պարբերականների ինտերա կտիվ հրա
պարակում. տեսագրում. բոուլինգ խաղալու
տարածքներ. բեյսբոլի ստադիոններ. ֆիլմերի
ցուցադրում առցանց (օնլայն). հարսանյաց
արարողությունների կազմակերպում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում. ռեստորաններ,
սրճարաններ, նախաճաշարաններ, բարերի
ծառայություններ, սննդասրահներ, ճաշարան
ներ արդյունաբերական ձեռնարկություն
ներում և ուսումնական հաստատություններում,
կերակրատեսակների պատրաստման և առաք
ման (տուն հասցնելու) ծառայություններ. ինքնա
սպասարկման ռեստորաններ. խորտկարաններ.
կոկտեյլ մատուցող սրահներ. տեղեկատվության
տրամադրում դրանց և սննդի ու ըմպելիքների
մասին. ժամանակավոր բնակատեղով ապահո
վում և տեղերի ամրագրում ժամանակավոր
բնակության համար, հյուրանոցներ, մոթելներ,
օթևանատներ և դրանց վերաբերյալ տեղեկա
տվության տրամադրում. հանգստի բազաների
ծառայություններ. ռեստորաններ, սրճարաններ,
նախաճաշարաններ, բարեր, սննդասրահներ,
ճաշարաններ արդյունաբերական ձեռնար
կություններում և ուսումնական հաստատ ու
թյուններում և հանգստի սենյակներ՝ կահավորված
տեսալսողական սարքավորանքով՝ օժտված
երգակցելու հնարավորություն տվող սարքերով.
երեխաների խնամքի ծառայություններ. ման
կամսուրներ. հանգստի բազաներ. բարերի
ծառայություններ. սննդով և ըմպելիքներով
ապահովում հարսանյաց արարողությունների
ժամանակ.
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դաս 44. բժշկական ծառայություններ.
անասնաբուժական ծառայություններ. կենդա
նիների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական
ծառայություններ. գյուղատնտեսական, այգե
գործական և անտառային ծառայություններ.
գեղեցկության սրահներ. վարսավիրանոցներ.
խնամք կենդանիների նկատմամբ. ծաղկային
հորինվածքների կազմում (ձևավորում). այգե
գործություն. դեկորատիվ-բնանկարային այգե
գործություն. խնամք սենյակային կենդանիների
նկատմամբ. բուժում հոմեոպաթիկ բնահյութերով.
պսակների պատրաստում. բուժար աններ.
ատամնաբուժական օգնություն. դաջում:
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________
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(511)
ԱԾՄԴ-ի ցանկը տես N 20110407 հայտի (511)
կոդը նույնությամբ:
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20110478
(220) 14.04.2011

(111) 17463
(151) 05.09.2011
(181) 14.04.2021
(730) «Լե-սա» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 5, AM
(442) 08.06.2011
(540)

(210) 20110408
(220) 25.03.2011

(111) 17461
(151) 05.09.2011
(181) 25.03.2021
(730) Սանրիո Քամփնի, Լթդ., JP
(442) 08.06.2011
(540)

(511)
ԱԾՄԴ-ի ցանկը տես N 20110407 հայտի (511)
կոդը նույնությամբ:
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20110409
(220) 25.03.2011

(111) 17462
(151) 05.09.2011
(181) 25.03.2021
(730) Սանրիո Քամփնի, Լթդ., JP
(442) 08.06.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն
և մանուշակագույն գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 44. գեղեցկության սրահ:
____________________

(210) 20110482
(220) 14.04.2011

(111) 17464
(151) 05.09.2011
(181) 14.04.2021
(730) «Յուման» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 34 ա,
բն. 15, AM
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկն եր բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների հա
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մար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստ ե
լու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, այդ թվում՝
կենսաբանական ակտիվ հավելանյութեր:
____________________

(210) 20110483
(220) 14.04.2011

(111) 17465
(151) 05.09.2011
(181) 14.04.2021
(730) «Յուման» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 34 ա,
բն. 15, AM
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկն եր բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալա
թեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, այդ թվում՝ կենսա
բանական ակտիվ հավելանյութեր:
____________________

(210) 20110484

(111) 17466

(151) 05.09.2011
(181) 14.04.2021
(730) «Յուման» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 34 ա,
բն. 15, AM
(442) 09.05.2011
(540)
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(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների հա
մար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստե
լու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, այդ թվում՝ կենսա
բանական ակտիվ հավելանյութեր:
____________________

(210) 20110485
(220) 14.04.2011

(111) 17467
(151) 05.09.2011
(181) 14.04.2021
(730) «Յուման» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 34 ա,
բն. 15, AM
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, այդ թվում՝ կեն
սաբանական ակտիվ հավելանյութեր:
____________________

(220) 14.04.2011

(210) 20110519
(220) 22.04.2011

(111) 17468
(151) 05.09.2011
(181) 22.04.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 20.05.2011
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(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց:
____________________

(210) 20110522
(220) 22.04.2011

(111) 17470
(151) 05.09.2011
(181) 22.04.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 20.05.2011
(540)

(554) Ծավալային նշան
(526) Բացի «MONA LISA» արտահայտությունից
մնացած տարրերն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է վարդագույն, արծա
թագույն, սպիտակ և սև գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 21. տարաներ.
դաս 30. սուրճ:
____________________

(210) 20110521
(220) 22.04.2011

(111) 17469
(151) 05.09.2011
(181) 22.04.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 20.05.2011
(540)

(526) «COFFEE» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է սև, վարդագույն,
կանաչ, նարնջագույն, արծաթագույն և
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց:
____________________
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(210) 20110600
(220) 11.05.2011

(111) 17471
(151) 05.09.2011
(181) 11.05.2021
(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա
րատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM
(442) 08.06.2011
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բրենդի,
գինի, օղի):
____________________

(210) 20110634
(220) 18.05.2011

(111) 17472
(151) 05.09.2011
(181) 18.05.2021
(730) «Յուման» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 34 ա,
բն. 15, AM
(442) 08.06.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկն եր բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակն երի
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալա
թեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, այդ թվում ՝ կենսա
բանական ակտիվ հավելանյութեր:
____________________

(210) 20110661
(220) 26.05.2011

(111) 17473
(151) 05.09.2011
(181) 26.05.2021
(730) «Ֆելիքս և որդի» ՍՊԸ, Գյումրի, Ախուրյանի
խճուղի 2ա, AM
(442) 08.06.2011
(540)
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(526) «ԲԺՇԿԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» արտա
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց կա
պույտ, երկնագույն, կարմիր և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. առևտուր, առևտրամիջնորդային
ծառայություններ.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ,
դրանց հետ կապված խորհրդատվություն:
____________________

(210) 20100976
(220) 07.07.2010

(111) 17474
(151) 13.09.2011
(181) 07.07.2020
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեն
նոստյու «Ռուսնավգեոսետ», RU
(442) 22.09.2010
(540)

(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ
խական, լուսանկարչական, կինեմատ ոգ րա
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու
թյան և ուսուցման սարքեր և գործիքներ. էլեկ
տրականության հաղորդման, միացման, փո
խակ երպման, կուտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով աշ
խատող ապարատների մեխանիզմներ. դրա
մարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ,
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ
և համակարգիչներ. կրակմարիչներ. էլեկտրո
նային և համակարգչային սարքեր, գործիքներ,
սարքավորանք, սարքվածքներ և ապարա
տուրա, այն է` համակարգչային ապարատային
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միջոցներ, տվիչներ, սենսորներ, ստացողներ
(ռեսիվեր), հաղորդիչներ (տրանսմիտեր), ռադիո
սարքեր, ալեհավաքներ և մալուխներ, և դրանց
մասեր, մանրամասեր և բաղադրամասեր.
համակարգչային ծրագրային արտադրանք և
ներսարված ծրագրեր, որոնք նախատեսված
են անլար կապում օգտագործման համար և
էլեկտրոնային և համակարգչային սարքերի,
գործիքների, սարքավորանքի, սարքվածքների
և ապարատուրայի դիրքի, դասավորութ յան
և վիճակի հսկման, ստուգման համար. էլեկ
տրոնային և համակարգչային համակարգեր,
որոնք բաղկացած են վերը նշված ապրանքներից։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20100977
(220) 07.07.2010

(111) 17475
(151) 13.09.2011
(181) 07.07.2020
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ
վեննոստյու «Ռուսնավգեոսետ», RU
(442) 22.09.2010
(540)
(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխ ական, լուսանկարչական, կինեմ ատո
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու
թյան և ուսուցման սարքեր և գործիքներ. էլեկ
տրականության հաղորդման, միացման, փո
խակ երպման, կուտակման, կարգավորմ ան
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայ
նի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. դրա
մարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ,
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ և
համակարգիչներ. կրակմարիչներ. էլեկտրոնային
և համակարգչային սարքեր, գործիքներ, սար
քավորանք, սարքվածքներ և ապարատուրա,
այն է՝ համակարգչային ապարատային միջոց
ներ, տվիչներ, սենսորներ, ստացողներ (ռեսի
վեր), հաղորդիչներ (տրանսմիտեր), ռադիո
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սարքեր, ալեհավաքներ և մալուխներ, և դրանց
մասեր, մանրամասեր և բաղադրամասեր. հա
մակ արգչային ծրագրային արտադրանք և
ներսարված ծրագրեր, որոնք նախատեսված
են անլար կապում օգտագործման համար և
էլեկտրոնային և համակարգչային սարքերի,
գործիքների, սարքավորանքի, սարքվածքների
և ապարատուրայի դիրքի, դասավորության
և վիճակի հսկման, ստուգման համար. էլեկ
տրոնային և համակարգչային համակարգեր,
որոնք բաղկացած են վերը նշված ապրանքներից։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101013

(111) 17476

(220) 13.07.2010

(151) 13.09.2011
(181) 13.07.2020

(730) «Գ. Գ. Գ. Մանուկյան» ՍՊԸ, Արարատ, գ.
Վերին Արտաշատ, AM
(442) 13.08.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և սև
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ.
դաս 5. կանացի հիգիենիկ միջոցներ.
դաս 16. անձեռոցիկներ։
____________________

(210) 20101760
(220) 29.11.2010

(111) 17477
(151) 13.09.2011
(181) 29.11.2020
(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստվեն
նոստյու «Դոքթոր Կաֆֆման ֆարմա», RU
(442) 10.03.2011
(540)
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(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ.
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի
փոշիներ և մածուկներ. շամպուններ.
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ
ներ բուժական նպատակների համար. դիե
տիկ նյութեր բուժական նպատակների հա
մար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վի
րակապման նյութեր. ատամնալցման և ատամ
ների ծեփապատճեններ պատրաստելու նյու
թեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կեն
դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆուն
գիցիդներ, հերբիցիդներ. դեղամիջոցներ. բու
ժական (բժշկական) նպատակներով օգտա
գործվող ժելեր և քսուկներ.
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամ ն աբուժական և անասնաբուժական
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու
համար. ձեռնոցներ բուժական (բժշկական)
նպատակների համար.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ
կարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. խոզա
նակներ(բացառությամբ նկարչական վրձին
ների). խոզանակներ պատրաստելու նյու
թեր. իրեր մաքրման նպատակների համար.
պողպատյա տաշեղ (ճիլոպներ). չմշակված կամ
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ
շինարարական ապակու). ապակյա, հախճա
պակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. ատամի խոզանակներ.
ձեռնոցներ տնային տնտեսության համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20101762
(220) 29.11.2010

(111) 17478
(151) 13.09.2011
(181) 29.11.2020
(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստվեն
նոստյու «Դոքթոր Կաֆֆման ֆարմա», RU
(442) 10.03.2011
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(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ.
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի
փոշիներ և մածուկներ. շամպուններ.
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամ ն աբուժական և անասնաբուժական
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու
համար. նախապահպանակներ. ձեռնոցներ
բուժական (բժշկական) նպատակների համար.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. պի
տույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. գրա
մեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյու
թեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր
փաթեթավորման համար (որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում). տառաշարեր. տպագրական
կլիշեներ. միանգամյա օգտագործման բարուր
ներ (խանձարուրներ) թաղանթանյութից կամ
թղթից. թղթից կամ թաղանթանյութից իրեր,
ընդգրկված վերոնշյալ դասում, այդ թվում` բոլոր
տեսակի թղթյա անձեռոցիկներ, թաշկինակներ
և սրբիչներ.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ
կարասի և սպասք. սանրեր եւ սպունգներ.
խոզանակներ(բացառությամբ նկարչական
վրձինների). խոզանակներ պատրաստելու
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների հա
մար. պողպատյա տաշեղ (ճիլոպներ). չմշակ
ված կամ մասնակի մշակված ապակի (բացա
ռությամբ շինարարական ապակու). ապակյա,
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. ատամի խոզա
նակներ. ձեռնոցներ տնային տնտեսության
համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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(210) 20101774
(220) 01.12.2010

(111) 17479
(151) 13.09.2011
(181) 01.12.2020
(730) Պուբլիչնոյե Ակցիոներնոյե օբշեստվո «Պիվո–
բեզալկոգոլնիյ կոմբինատ «Սլավուտիչ», UA
(442) 10.03.2011
(540)

(511)
դաս 29. չիպսեր. բանջարեղենի չիպսեր.
մրգային չիպսեր. կարտոֆիլի չիպսեր. կարտոֆիլի
փաթիլներ. խրթխրթան կարտոֆիլ. մրգային
նախուտեստ. բանջարեղենային, մրգային,
մսային, ձկնային թեթև խորտիկներ. առաջին և
երկրորդ մսային, ձկնային, բանջարեղենային,
մրգային և կաթնային կերակուրներ, նախապես
պատրաստված և փաթեթավորված աղցան
ներ և թեթև խորտիկներ. սնկով նախուտեստ.
նախուտեստներ ծովամթերքից. անկենդան
կաղամարներ. անկենդան ութոտնուկ. ծովա
խեցգետնի փայտիկներ. չորացրած, ապխտած,
ծխեցրած կաղամարներ. չորացրած, ապխտած,
ծխեցրած խեցգետիններ և խեցեմորթեր. չորա
ցրած, ապխտած, ծխեցրած ձուկ. մսային և
ձկնային ապխտեղեն. երշիկներ. ծխեցրած
հում մսամթերքներ. կրծքամիս. կրոկետներ.
ձկան և մսի կոտլետներ. պանրեղեն. ապխտած
պանրեղեն. փափուկ պանրեղեն. պինդ պան
րեղեն. թթու դրած բանջարեղեն. շաքարած մրգեր
և հատապտուղներ (շաքարածո միրգ). մշակված
պնդուկ. շաքարով ընկույզ. ջնարակված ընկույզ.
աղի ընկույզ. մշակված պիստակ. մշակված
գետնընկույզ. մշակված ընկույզ. մայրի ծառի
մշակված ընկույզ. մշակված քեշյու ընկույզ.
մշակված նուշ. մշակված դդմի սերմեր. աղով
դդմի սերմեր. բոված դդմի սերմեր. մշակված
արևածաղկի սերմեր. աղով արևածաղկի սերմեր.
բոված արևածաղկի սերմեր. չամիչ.
դաս 30. մանրացրած եգիպտացորեն.
բոված եգիպտացորեն. եգիպտացորենի փա
թիլներ. եգիպտացորենի փայտիկներ. հացի
թեթև խորտիկներ. հացահատիկային թեթև
խորտիկներ. խմորեղեն. խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). պիցա. քաղցրակուտապ. բու
տերբ րոդներ (սենդվիչներ). թխվածքաբլիթ.
կուտապներ. պաքսիմատ. չորահացի` փռնչորի
կտորներ զանազան հավելանյութերով. աղի
չորահաց` փռնչորի կտորներ.
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դաս 32. ոչ ալկոհոլային ապերիտիվ
ներ. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջուր.
գարեջրի քաղցրահյութ. ածիկի գարեջուր.
ածիկի քաղցրահյութ. իմբիրի գարեջուր. կվաս
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ մեղրի հիմքի վրա. կաթնա գետնըն
կուզային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային մրգա
յին էքստրակտներ. ոչ ալկոհոլային մրգային
ըմպելիքներ. փոշիներ գազավորված ըմպե
լիքներ պատրաստելու համար. հաբեր գազա
վորված ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
խաղողահյութ. ջրեր (ըմպելիք). սեղանի
ջրեր. գազավորված ջուր. բաղադրություններ
գազավորված ջուր պատրաստելու համար.
էսենցիաներ ըմպելիքներ պատրաստելու հա
մար. զելտերյան ջուր. իզոտոնիկ ըմպելիքներ.
ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. լիմոնադներ. բաղա
դրություններ լիկյոր պատրաստելու համար.
լիթիումի ջրեր. կաթնանշային ըմպելիքներ. հան
քային ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություններ
հանքային ջրեր պատրաստելու համար. ըմպե
լիքներ կաթնաշիճուկային հիմքի վրա. բաղա
դրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու հա
մար. բանջարեղենային հյութեր. օրշադ. պատա
տուկի (բաղեղի) ըմպելիք (ոչ ալկոհոլային). ոչ
ալկոհոլային խնձորի գինի. օշարակներ ըմպե
լիքների համար. օշարակներ լիմոնադների հա
մար. սոդայաջուր. քաղցրահյութեր. տոմատի
հյութ. մրգերի նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային).
մրգային հյութեր. գայլուկի (հմուլի) էքստրակտներ
գարեջուր պատրաստելու համար. շարբաթ
(ըմպելիք). խնձորի հյութ.
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի). ապերիտիվներ. արաք.
բրենդի. գինի. վիսկի. անիսոնի օղի (թուրմ).
անիսոնի լիկյոր. օղի. բալի օղի. տանձի սիդր.
ջին. կոկտեյլներ. քյուրասաո (լիկյոր). լիկյորներ.
դաղձի (անանուխի) թրմօղի. մեղրի ըմպելիք.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
դառը թրմօղիներ. թորման միջոցով ստացված
ըմպելիքներ. գինի խաղողի չանչերից (կնճե
ռից). բրնձի սպիրտ. ռոմ. սակե. խնձորօղիներ.
սպիրտային ըմպելիքներ. սպիրտային էքս
տրակտներ. սպիրտային էսենցիաներ. դիժես
տիվներ (մարսողությանը նպաստող ալկո
հոլային ըմպելիքներ). սպիրտային մրգային
էքստրակտներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.10.2011

(210) 20101778
(220) 02.12.2010

(111) 17480
(151) 13.09.2011
(181) 02.12.2020
(730) Ջոննի Ռոքեթս Լայսենսինգ Քորփորեյշն, US
(442) 07.04.2011
(540)
(511)
դաս 25. հագուստ և գլխարկներ.
դաս 29. կարտոֆիլի ֆրի, տապակած
կարտոֆիլի չիպսեր, սոխի օղակներ, չիպսեր,
աղցաններ, կաթնային կոկտեյլներ .
դաս 30. համբուրգերներ, սենդվիչներ,
բուտերբրոդներ, սուրճ, թեյ, շոկոլադե հրու
շակներ, կեքսեր, պաղպաղակ. պղպեղ չիլի (հա
մեմունք, ամոքանք).
դաս 35. ֆրանչայզինգի ծառայություններ.
ֆրանշիզի հարցերով վարչարարական գործու
նեություն գործարարության ասպարեզում, գոր
ծերի վարում ֆրանշիզի հարցերով. բիզնես
խորհրդատվություն և օգնություն ֆրանշիզի
հաստատման և գործողությունների ժամանակ.
տեղեկատվություն, այդ թվում` տեղեկատվու
թյուն, որը տրամադրվում է էլեկտրոնային կապի
միջոցներով և համաշխարհային համակարգչա
յին ցանցի միջոցով, կապված վերոնշյալ բոլոր
ծառայությունների հետ.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություն
ներ. «սննդի դուրս հանման» ծառայություններ.
կեր ակրի պատրաստման և տուն առաքման
ծառայություններ. սննդի և ըմպելիքների առա
քում:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20101797
(220) 09.12.2010

(111) 17481
(151) 13.09.2011
(181) 09.12.2020
(730) Դաիչի Սանկյո Քամփնի, Լիմիթիդ, JP
(442) 10.03.2011
(540)

10

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20101813
(220) 14.12.2010

(111) 17482
(151) 13.09.2011
(181) 14.12.2020
(730) Թիբոթեք ֆարմասյութիքըլզ, IE
(442) 23.02.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101860
(220) 20.12.2010

(111) 17483
(151) 13.09.2011
(181) 20.12.2020
(730) Ֆրոմաժերի Բել, FR
(442) 07.02.2011
(540)

(511)
դաս 29. ձու, կաթ՝ ցանկացած տեսքով,
կարագ, սերուցք, պանիրներ և պանիրների
հատուկ ընտրանի և տեսականի, յոգուրտներ,
կաթնային պրոտեիններ և կաթի շիճուկ,
կաթնային խմորիչներ և այլ կաթնային մթերքներ,
կաթնային ըմպելիքներ։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20101931
(220) 27.12.2010

(111) 17484
(151) 13.09.2011
(181) 27.12.2020
(730) Մայթել Նեթվորքս Քորփորեյշն, CA
(442) 07.04.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
և նյութեր։
(740) Ա. Գալոյան
____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.10.2011

(511)
դաս 9. հեռավոր կապի սարքեր. համա
կարգիչների ապարատային միջոցներ և ծրագրեր
համակարգիչների համար։
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110008
(220) 12.01.2011

(210) 20101935
(220) 28.12.2010

(511)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ և
դրանց մասեր։
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(111) 17485
(151) 13.09.2011
(181) 28.12.2020
(730) Թեյջին Ֆարմա Լիմիթիդ, JP
(442) 07.04.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110006
(220) 12.01.2011

(111) 17486
(151) 13.09.2011
(181) 12.01.2021
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(442) 07.04.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110007
(220) 12.01.2011

(111) 17487
(151) 13.09.2011
(181) 12.01.2021
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(442) 07.04.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։
(740) Ա. Գալոյան
____________________

10

ՄԱՍ
№ 1

(111) 17488
(151) 13.09.2011
(181) 12.01.2021
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 07.04.2011
(540)

(210) 20110102
(220) 03.02.2011

(111) 17489
(151) 13.09.2011
(181) 03.02.2021
(730) «Առ ընդ Հա» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա
23, բն. 10, AM
(442) 23.02.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր գույնով:
(511)
դաս 43. հանրային սննդի ապահովում:
____________________

(210) 20110143
(220) 11.02.2011

(111) 17490
(151) 13.09.2011
(181) 11.02.2021
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան,
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM
(442) 18.03.2011
(540)

50

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.10.2011

(511)
դաս 44. բժշկական ծառայություններ.
անասնաբուժական ծառայություններ. կեն
դանիների և մարդկանց համար հիգիենիկ և
կոսմետիկական ծառայություններ. գյուղա
տնտեսական, այգեգործական և անտառային
ծառայություններ:
____________________

(526) «FAMILY REST COMPLEX» արտահ այ
տությունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________

(210) 20110144
(220) 11.02.2011

(210) 20110205
(220) 25.02.2011

(111) 17491
(151) 13.09.2011
(181) 11.02.2021
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտա
րակի խճուղի 47/5, AM
(442) 18.03.2011
(540)

10

ՄԱՍ
№ 1

(111) 17493
(151) 13.09.2011
(181) 25.02.2021
(730) ՕԱՕ «Կոմպանիյա ՅՈՒՆԻՄԻԼՔ», RU
(442) 21.04.2011
(540)

(511)

(511)
դաս 44. բժշկական ծառայություններ.
անասնաբուժական ծառայություններ. կենդա
նիների և մարդկանց համար հիգիենիկ և
կոսմետ իկական ծառայություններ. գյուղ ա
տնտեսական, այգեգործական և անտառային
ծառայություններ:
____________________

(210) 20110164
(220) 17.02.2011

(111) 17492
(151) 13.09.2011
(181) 17.02.2021
(730) «Նավասար» ՍՊԸ, Գեղարքունիք, Գեղա
մավան 2, 1 նրբ., տուն 72, AM
(442) 07.04.2011
(540)

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկն եր բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակ ապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա
դրանյութեր:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

51

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.10.2011

(210) 20110206
(220) 25.02.2011

(111) 17494
(151) 13.09.2011
(181) 25.02.2021
(730) ՕԱՕ «Կոմպանիյա ՅՈՒՆԻՄԻԼՔ», RU
(442) 21.04.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու
ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ
րաստուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների հա
մար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր:
740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20110208
(220) 25.02.2011

(111) 17495
(151) 13.09.2011
(181) 25.02.2021
(730) ՕԱՕ «Կոմպանիյա ՅՈՒՆԻՄԻԼՔ», RU
(442) 21.04.2011
(540)
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(511)
դաս 29. կաթ, կաթնամթերք. ճարպանյութեր
սննդային ճարպերի պատրաստման համար.
ճարպային խառնուրդներ բուտերբրոդների
համար. յոգուրտ. կեֆիր. մարգարին. կարագ.
կաթնային ըմպելիքներ՝ կաթի գերակշռությամբ.
սերուցք (կաթնամթերք). սերուցքային կրեմ.
պանիրներ. կաթնաշոռ.
դաս 35. ապրանքների իրացում միջնորդների
միջոցով.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովում, այն է՝ կաթով և կաթնամթերքով,
սննդային ճարպերի պատրաստման համար նա
խատեսված ճարպանյութերով, բուտերբրոդների
համար ճարպային խառնուրդներով, յոգուրտով,
կեֆիրով, մարգարինով, կարագով, կաթի գերա
կշռությամբ կաթնային ըմպելիքներով, սերուցքով
(կաթնամթերքով), սերուցքային կրեմով, պա
նիրներով, կաթնաշոռով:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20110317
(220) 12.03.2011

(111) 17496
(151) 13.09.2011
(181) 12.03.2021
(730) «Կուչինա» ՍՊԸ, Երևան, Մ. Խորենացու
33, AM
(442) 09.05.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, սպիտակ և
սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. ռեստորանային կառավարում.
մարկետինգ. աշխատողների տրամադրում.
դաս 43. համագործակցում հանրային սննդի
օբյեկտների հետ. ճաշացանկերի կազմում:
____________________
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(210) 20110325
(220) 14.03.2011

(111) 17497
(151) 13.09.2011
(181) 14.03.2021
(730) Դանհիլ Թբեքոու օֆ Լանդն Լիմիթիդ, GB
(442) 21.04.2011
(310) 1398579 (320) 08.12.2010 (330) AU
(540)
(526) «MASTER BLEND» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխախոտային արտա
դրանք, սիգարետներ:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110326
(220) 15.03.2011

(111) 17498
(151) 13.09.2011
(181) 15.03.2021
(730) Սոցիալ Դեմոկրատական Հնչակյան
կուսակցություն, Երևան, Բաղրամյան 1,
բն. 57, AM
(442) 21.04.2011
(540)
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համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու
թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի
ապահովում, զվարճություններ. մարզական
և մշակութային միջոցառումների կազմակեր
պում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական
վերլուծումներ և հետազոտություններ. հա
մակարգչային ապարատների և ծրագրերի
մշակում և կատարելագործում:
____________________

(210) 20110340
(220) 15.03.2011

(111) 17499
(151) 13.09.2011
(181) 15.03.2021
(730) Բիէյչէս Լիմիթիդ, GB
(442) 08.06.2011
(540)

(511)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կանաչ,
մոխրագույն, դեղին, ոսկեգույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութ եր կազմարարական աշխատանքների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորում
ների). պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր.
լուսավորման սարքավորումներ. ջահեր, աշտա
նակներ. գրպանի լապտերներ. գիշերային էլեկ
տրական լապտերներ. չինական լապտերներ.
լուսամփոփներ. լամպանոթներ. լամպիկներ
տոնածառերի համար. օդի լավորակման սարքեր.
օդափոխիչներ, սենյակային օդափոխիչներ. նշված
բոլոր ապրանքների մասեր և կցամասեր.
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա
հալվ ածքներ. ոսկերչական իրեր, զարդեր,
թանկարժեք քարեր. ոչ թանկարժեք զարդեր.
զարդատուփեր. թանկարժեք մետաղներից
օղակներ և կախազարդեր բանալիների համար.
տուփեր թանկարժեք մետաղներից. ժամա
ցույցներ և ժամանակաչափ սարքեր, գետնի
վրա դրվող, պատի, սեղանի, գրպանի և ձեռքի
ժամացույցներ. նշված բոլոր ապրանքների
մասեր և կցամասեր.
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դաս 18. կաշվից և կաշվի նմանակումնե
րից պատրաստված իրեր. դրամապանակներ,
քսակներ, պայուսակներ, ճամպրուկներ և սնդուկ
ներ, բոլորը ընդգրկված 18-րդ դասում. կենդանի
ների մորթիներ և կաշիներ. ճամփորդական
ճամպրուկներ. հովանոցներ, անձրևակալներ.
ձեռնափայտեր. նշված բոլոր ապրանքների մա
սեր և կցամասեր.
դաս 21. տնային, կենցաղային և խոհանոցա
յին կահկարասի, սպասք և տարողություններ.
ապակյա, հախճապակյա, ճենապակյա, խեցե
գործական և արծնապատած սպասք. սկուտեղներ.
ավելներ. մաքրման պարագաներ. սանրեր և
սանրերի պատյաններ. սպունգներ. սպունգներ
լուֆայից. մոմակալներ, աշտանակներ. խոզա
նակներ. սպասք համեմունքների համար. աղի և
պղպեղի աղացներ. տակդիրներ. խցանահաններ.
խոզանակներ կոշիկների համար. կոշկաթիակ
ներ. ատամի խոզանակներ. ատամնափորիչներ.
սպասք զբոսախնջույքի համար. սրվակներ.
մթերքը կամ ըմպելիքը սառը պահելու համար
տարողություններ. գինին սառեցնելու համար
սառույցի դույլիկներ. աղբի դույլեր. օղակներ
անձեռոցիկների համար. ձեռքի սրճաղացներ.
ուռուցիկ հատակով կաթսայիկներ. կուժեր.
չափագավաթներ. ապակյա, հախճապակյա,
ճենապակյա և խեցեգործական դեկորատիվ
իրեր. դիմափոշու տուփեր. աքցաններ մոմերի
վրայից այրուքը հեռացնելու համար.
դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական
ապրանքներ. անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.
անկողնու սպիտակեղեն, անկողնու վերմակ
ներ, բարձի երեսներ. թեյի սփռոցներ, խոհա
նոցային սրբիչներ, սպասքը չորացնելու սրբիչ
ներ, ապակեղենը չորացնելու սրբիչներ. կտոր
տանքներից պատրաստված վերմակներ.
սրբիչներ, թաշկինակներ, սեղանի սպիտակեղեն.
վարագույրներ և շերտավարագույրներ, ընդ
գրկված 24-րդ դասում.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ և ապրանքների խթան
ման ծառայություններ, ինչպես նաև դրանց
վերաբերալ տեղեկատվական ծառայություն
ներ, գործարարական տեղակատվության ծառա
յություններ, բոլոր վերը նշված ծառայություն
ները տրամադրվում են օնլայն ռեժիմում
համակարգչային տվյալների բազաների կամ
ինտերնետի միջոցով. գովազդային ծառա
յություններ էլեկտրոնային առևտրի խթանման
համար. մանրածախ առևտրի ծառայություններ,
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ներառյալ բազմաթիվ ապրանքների տեսականու,
այն է՝ հրուշակեղենի, արևային ակնոցների,
կենցաղային էլեկտրական ապրանքների, ձայնի
և պատկերի գրառման և վերարտադրման սար
քերի և սարքավորումների, CD նվագարկիչների,
MP3 նվագարկիչների, DVD նվագարկիչների,
շարժական հեռախոսների, հայելիների,
նվերի համար նախատեսված փոքրիկ իրե
րի, խնայատուփերի, գանձատուփերի, պայու
սակների, ճամպրուկների, քսակների, դրամա
պանակների, կաշվից և կաշվի նմանակումներից
պատրաստված իրերի, գոտիների, հագուստի,
կոշկեղենի և գլխարկների, ներքնազգեստի,
ոսկերչական իրերի, զարդերի, ոչ թանկարժեք
զարդերի, ձեռքի և գրպանի ժամացույցների,
կախովի, սեղանի և գետնի վրա դրվող ժամա
ցույցների, կոսմետիկական միջոցների, օծա
նելիքի, արդուզարդի պարագաների, բանա
լիների համար օղակների և կախազարդերի,
թղթագրենական պիտույքների, տպագրական
արտադրանքի, օրացույցների, պոստերների,
նվերների փաթեթավորման համար թղթի,
թղթի, շնորհավորական բացիկների, կպչուն
նկարների և պիտակների, գործվածքների և
մանածագործական արտադրանքի, տնային,
կենցաղային և խոհանոցային կահկարասու,
սպասքի և տարողությունների, ապակյա, հախ
ճապակյա, ճենապակյա, խեցեգործական և
արծնապատած իրերի, զարդարելու համար
նախատեսված իրերի և լուսավորման սարքերի
հավաքում մի տեղում երրորդ անձանց համար՝
հնարավորություն տալով սպառողներին հարմար
կերպով դիտել և գնել այդ ապրանքները
հանրախանութներում, սուպերմարկետներում,
այլ խանութներում կամ մասնագիտացված
հագուստի խանութներում, կամ խառը ապրանքներ
առաջարկող ինտերնետային կայքերի կամ
հագուստի և հագուստի պարագաների կա
տալոգներից փոստային պատվերների մի
ջոցով կամ հեռահաղորդակցական միջոց
ներով. գովազդային և խթանող նյութերի տա
րածում. ուղղակի փոստային գովազդ. շուկայի
հետազոտում. մարկետինգային ծառայություններ.
նմուշների տարածում. վաճառքի և խթանման
խրախուսական ծրագրերի կազմակերպում,
կառավարում և հսկում. խորհրդատվական,
խորհրդակցական և տեղեկատվական ծառա
յություններ վերը նշված ծառայությունների վե
րաբերյալ:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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(210) 20110346
(220) 17.03.2011

(111) 17500
(151) 13.09.2011
(181) 17.03.2021
(730) ՕԱՕ «Կոմպանիյա ՅՈՒՆԻՄԻԼՔ», RU
(442) 21.04.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկն եր բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր
ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բա
ղադրանյութեր:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20110348
(220) 17.03.2011

(111) 17501
(151) 13.09.2011
(181) 17.03.2021
(730) ՕԱՕ «Կոմպանիյա ՅՈՒՆԻՄԻԼՔ», RU
(442) 21.04.2011
(540)
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(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա
դրանյութեր:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20110349
(220) 17.03.2011

(111) 17502
(151) 13.09.2011
(181) 17.03.2021
(730) ՕԱՕ «Կոմպանիյա ՅՈՒՆԻՄԻԼՔ», RU
(442) 21.04.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ
ներ բուժական նպատակների համար. դիե
տիկ նյութեր բուժական նպատակների հա
մար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
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ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա,
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային
յուղեր և ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բա
ղադրանյութեր:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20110352
(220) 17.03.2011

(111) 17503
(151) 13.09.2011
(181) 17.03.2021
(730) ՕԱՕ «Կոմպանիյա ՅՈՒՆԻՄԻԼՔ», RU
(442) 21.04.2011
(540)
(511)
դաս 29. կաթ, կաթնամթերք. ճարպանյու
թեր սննդային ճարպերի պատրաստման համար.
ճարպային խառնուրդներ բուտերբրոդների հա
մար. յոգուրտ. կեֆիր. մարգարին. կարագ. կաթ
նային ըմպելիքներ՝ կաթի գերակշռությամբ.
սերուցք (կաթնամթերք). սերուցքային կրեմ.
պանիրներ. կաթնաշոռ.
դաս 35. ապրանքների իրացում միջնորդների
միջոցով.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովում, այն է՝ կաթով և կաթնամթերքով,
սննդային ճարպերի պատրաստման համար
նախատեսված ճարպանյութերով, բուտեր
բրոդների համար ճարպային խառնուրդներով,
յոգուրտով, կեֆիրով, մարգարինով, կարագով,
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքնե
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րով, սերուցքով (կաթնամթերքով), սերուցքային
կրեմով, պանիրներով, կաթնաշոռով:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________
(210) 20110424
(220) 01.04.2011

(111) 17504
(151) 13.09.2011
(181) 01.04.2021
(730) Ակցիոներնոյե օբշչեստվո օտկրիտովո
տիպա «Գալիչֆարմ», UA
(442) 08.06.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու
ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20110425
(220) 01.04.2011

(111) 17505
(151) 13.09.2011
(181) 01.04.2021
(730) Ակցիոներնոյե օբշչեստվո օտկրիտովո
տիպա «Գալիչֆարմ», UA
(442) 08.06.2011
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու
ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________
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(210) 20110449
(220) 07.04.2011

(111) 17506
(151) 13.09.2011
(181) 07.04.2021
(730) Արմինե Գևորգյան, Հր. Քոչար 5, բն. 34,
Երևան, AM
(442) 09.05.2011
(540)

(730) «Յուման» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 34 ա,
բն. 15, AM
(442) 09.05.2011
(540)

(511)

(526) «BON PHARM» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, թանա
քագույն, բաց և մուգ կանաչ և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու
ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների հա
մար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, այդ թվում՝ կենսա
բանական ակտիվ հավելանյութեր:
____________________

դաս 14. զարդեր, բիժուտերիա.
դաս 18. պայուսակներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
____________________

(210) 20110481
(220) 14.04.2011

(111) 17507
(151) 13.09.2011
(181) 14.04.2021
(730) «Յուման» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 34 ա,
բն. 15, AM
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու
ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, այդ թվում՝ կեն
սաբանական ակտիվ հավելանյութեր:
____________________

(210) 20110486
(220) 14.04.2011
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(210) 20110513
(220) 20.04.2011

(111) 17509
(151) 13.09.2011
(181) 20.04.2021
(730) Ին-Ըն-Աութ Բրգրս, US
(442) 08.06.2011
(540)

(111) 17508
(151) 13.09.2011
(181) 14.04.2021
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(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և դեղին
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. միս, մսի կոտլետներ. համբուրգեր
ներ. չիզբուրգերներ. կարտոֆիլ «ֆրի». կարտոֆի
լային չիփսեր. կաթ և կաթնամթերք. կաթնա
յին ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. առավելապես
կաթնամթերքից բաղկացած թանձր քսվող
սննդամթերք. թռչնամիս. կաթնային աղանդեր,
բաղադրամասեր սենդվիչ պատրաստելու հա
մար. կարտոֆիլային մթերքներ. այս դասում
ներառված պատրաստի կերակուրներ, թեթև
ուտեստներ.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, համեմունք
սառույց. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ,
համեմունքներ. շոկոլադից պատրաստված
ըմպելիքներ. պաղպաղակ. պղպեղ. այս դասում
ներառված թանձր քսվող սննդամթերք. հաց,
բուլկիներ. բուլկի հացերից պատրաստված
բուրգերներ. համբուրգերներ և չիզբուրգերներ.
սենդվիչներ. այս դասում ներառված պատրաստի
կերակուրներ. թեթև ուտեստներ, ըմպելիքներ.
լցոնված բուլկիներ.
դաս 43. սննդամթերքի և ընպելիքների
մատակարարման ծառայություններ. ռեստորա
նային և սննդի առաքման ծառայություններ. սննդի
պատրաստման, առաքման և սպասարկման
ծառայություններ միջոցառումների համար:
(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20110514
(220) 20.04.2011

(111) 17510
(151) 13.09.2011
(181) 20.04.2021
(730) Ին-Ըն-Աութ Բրգրս, US
(442) 08.06.2011
(540)
(511)
դաս 29. միս, մսի կոտլետներ. համբուրգեր
ներ. չիզբուրգերներ. կարտոֆիլ «ֆրի». կարտոֆի
լային չիփսեր. կաթ և կաթնամթերք. կաթնային
ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. (առավելապես
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կաթն ամթերքից բաղկացած թանձր քսվող
սննդամթերք. թռչնամիս. կաթնային աղանդեր,
բաղադրամասեր սենդվիչ պատրսատելու հա
մար. կարտոֆիլային մթերքներ. այս դասում
ներառված պատրաստի կերակուրներ, թեթև
ուտեստներ.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, համեմունք
սառույց. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ,
համեմունքներ. շոկոլադից պատրաստված
ըմպելիքներ. պաղպաղակ. պղպեղ. այս դասում
ներառված թանձր քսվող սննդամթերք. հաց,
բուլկիներ. բուլկի հացերից պատրաստված
բուրգերներ. համբուրգերներ և չիսբուրգերներ.
սենդվիչներ. այս դասում ներառված պատրաստի
կերակուրներ. թեթև ուտեստներ, ըմպելիքներ.
լցոնված բուլկիներ.
դաս 43. սննդամթերքի և ընպելիքների
մատակարարման ծառայություններ. ռեստո
րանային և սննդի առաքման ծառայություններ.
սննդի պատրաստման, առաքման և սպասարկման
ծառայություններ միջոցառումների համար:
(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20110576
(220) 05.05.2011

(111) 17511
(151) 13.09.2011
(181) 05.05.2021
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.»
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Պուշկինի 12, AM
(442) 08.06.2011
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս 21. տարա, (շիշ).
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________
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(210) 20110577
(220) 05.05.2011

(111) 17512
(151) 13.09.2011
(181) 05.05.2021
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.»
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Պուշկինի 12, AM
(442) 08.06.2011
(540)
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(210) 20110591
(220) 10.05.2011

(111) 17514
(151) 13.09.2011
(181) 10.05.2021
(730) Արմեն Բեգջանյան, Երևան, Աբովյան 17,
բն. 18, AM
(442) 08.06.2011
(540)

(511)

(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս 21. տարա, (շիշ).
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր,
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամա
նակաչափ սարքեր.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ:
____________________

(210) 20110579
(220) 05.05.2011

(210) 20110623
(220) 17.05.2011

(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս 21. տարա, (շիշ).
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
____________________

(111) 17513
(151) 13.09.2011
(181) 05.05.2021
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.»
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Պուշկինի 12, AM
(442) 08.06.2011
(540)

(111) 17515
(151) 13.09.2011
(181) 17.05.2021
(730) Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու
կոմբինատ ԲԲԸ, Երևան, Իսակովի 9, AM
(442) 08.06.2011
(540)
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(210) 20071375
(220) 11.12.2007

(111) 17516
(151) 19.09.2011
(181) 11.12.2017
(730) «Արարատ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արշա
կունյաց 17, AM
(540)
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(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.»
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Պուշկինի 12, AM
(442) 07.12.2010
(540)

(526) Բացի «ARARAT» բառից մնացած գրա
ռումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն, բաց
կապույտ և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր։
____________________

(210) 20100869
(220) 18.06.2010

(111) 17517
(151) 19.09.2011
(181) 18.06.2020
(730) «Գարանտօյլ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 40,
բն. 7, AM
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս 21. տարա, շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու
թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20101528
(220) 27.10.2010

(111) 17519
(151) 19.09.2011
(181) 27.10.2020
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ»
ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(442) 22.11.2010
(540)
(526) «QUALITY GUARANTEE» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կարմիր և
կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 3. լվացքի փոշիներ։
____________________

(210) 20101401
(220) 01.10.2010

(111) 17518
(151) 19.09.2011
(181) 01.10.2020

60

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.10.2011

(511)

դաս 29. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մու
րաբա, տոմատ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ։
____________________
(210) 20101702
(220) 23.11.2010

(111) 17520
(151) 19.09.2011
(181) 23.11.2020
(730) «Միկա» կենաց ջուր ՍՊԸ, Երևան, Այասի
10/2, AM
(442) 07.12.2010
(540)
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(526) «NATURAL MINERAL STILL WATER»
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ
մոխրագույն, նարնջագույն և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և
այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։
____________________
(210) 20101773
(220) 01.12.2010

(111) 17522
(151) 19.09.2011
(181) 01.12.2020
(730) «Արարատ գրուպ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,
ք. Արտաշատ, Արարատյան փող. 8, AM
(442) 22.12.2010
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ։
____________________
(210) 20101772
(220) 01.12.2010

(111) 17521
(151) 19.09.2011
(181) 01.12.2020
(730) «Արարատ գրուպ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,
ք. Արտաշատ, Արարատյան փող. 8, AM
(442) 22.12.2010
(540)

( 5 2 6 ) « N AT U R A L M I N E R A L S PA R K L I N G
WATER» արտահայտությունն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ երկ
նագույն, նարնջագույն և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և
այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։
____________________
(210) 20101799
(220) 10.12.2010

(111) 17523
(151) 19.09.2011
(181) 10.12.2020
(730) Ռեքիթ ընդ Քոլմեն (Օվերսիզ) Լիմիթիդ, GB
(442) 07.04.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
և նյութեր. դեղորայքային կոնֆետներ։
(740) Ա. Գալոյան
____________________
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(210) 20101800
(220) 10.12.2010

(111) 17524
(151) 19.09.2011
(181) 10.12.2020
(730) Ռեքիթ ընդ Քոլմեն (Օվերսիզ) Լիմիթիդ, GB
(442) 07.04.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
և նյութեր. դեղորայքային կոնֆետներ։
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20101901
(220) 23.12.2010

(111) 17525
(151) 19.09.2011
(181) 23.12.2020
(730) «Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն»
ՊՈԱԿ, Երևան, Տերյան 3, AM
(442) 07.02.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, սև և
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտրականության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
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ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակ
ներ. առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով
աշխատող ապարատների մեխանիզմ ներ.
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքե
նաներ, տեղեկատվության մշակման սար
քավորումներ և համակարգիչներ. կրակմ ա
րիչներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորում
ների). պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման
համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու
թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի
ապահովում, զվարճություններ. մարզական
և մշակութային միջոցառումների կազմակեր
պում։
____________________

(210) 20101902
(220) 23.12.2010

(111) 17526
(151) 19.09.2011
(181) 23.12.2020
(730) «Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն»
ՊՈԱԿ, Երևան, Տերյան 3, AM
(442) 07.02.2011
(540)
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(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխ ական, լուսանկարչական, կինեմատ ո
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտրակ անության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով
աշխատող ապարատների մեխանիզմ ներ.
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մե
քենաներ, տեղեկատվության մշակման սար
քավորումներ և համակարգիչներ. կրակմ ա
րիչներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրան
ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյու
թեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական
կլիշեներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու
թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի
ապահովում, զվարճություններ. մարզական
և մշակութային միջոցառումների կազմա
կերպում։
____________________

(210) 20110079
(220) 31.01.2011

(111) 17527
(151) 19.09.2011
(181) 31.01.2021
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(730) Դը Ջիլլեթ Քամփընի, US
(442) 21.04.2011
(540)

(511)
դաս 3. քրտնելու դեմ միջոցներ, հակա
քրտնարտադրման միջոցներ և հոտազերծիչներ
անձնական օգտագործման համար։
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110082
(220) 31.01.2011

(111) 17528
(151) 19.09.2011
(181) 31.01.2021
(730) Դը Ջիլլեթ Քամփընի, US
(442) 21.04.2011
(540)

(511)
դաս 3. օճառներ. օծանելիք. եթերային
յուղեր. կոսմետիկական միջոցներ. լոսյոններ
մազերի համար։
(740) Ա. Գալոյան
____________________
(210) 20110083
(220) 01.02.2011

(111) 17529
(151) 19.09.2011
(181) 01.02.2021
(730) ԻՏՈ Գրուփ Քորփորեյշն, CN
(442) 10.03.2011
(540)

(511)
դաս 7. գյուղատնտեսական մեքենաներ. բրնձի
աղացներ. ճանապարհային գլդոններ. հողա
փորիչ մեքենաներ. էքսկավատորներ. դիզելային
շարժիչներ ոչ վերգետնյա տրանսպորտային
միջոցների համար. դինամոմեքենաներ. էլեկ
տրականության գեներատորներ. դրենաժի և
ոռոգման մեքենաներ գյուղատնտեսության մեջ
օգտագործելու համար. ձիթագործարաններ.
բեռնատար մեքենաներ, բեռնող մեքենաներ:
(740) Զ. Մանուկյան
____________________
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(210) 20110103
(220) 03.02.2011

(111) 17530
(151) 19.09.2021
(181) 03.02.2021
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեն
նոստյու «ԻնթերՍտալիցա», RU
(442) 07.04.2011
(540)

(511)
դաս 33. ապերիտիվն եր. բրենդի. գինիներ.
գինի խաղողի չանչերից (կնճեռից). վիսկի. օղի.
ջին. դիժեստիվներ. կոկտեյլներ, այդ թվում
ալկոհոլի աննշան պարունակությամբ. տարբեր
օղիներ և (կամ) դառը թրմօղիներ պարունակող
ալկոհոլային կոկտեյլներ. լիկյորներ. ալկոհոլային
ըմպելիքներ. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
ըմպելիքներ. սպիրտային ըմպելիքներ. թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. մեղրի ըմպե
լիք. հյութ պարունակող ըմպելիքներ՝ ալկոհոլի
աննշան պարունակությամբ. դաղձի (անանուխի)
թրմօղի. դառը թրմօղիներ. բանջարեղենի և
բանջարեղենային հյութերի, մրգերի և մրգային
հյութերի սպիրտային թրմօղիներ. ռոմ. սակե.
խնձորօղիներ. բրնձի սպիրտ. սպիրտային
էքստ րակտներ. սպիրտային մրգային էքս
տրակտներ. սպիրտային էսենցիաներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110130
(220) 10.02.2011

(111) 17531
(151) 19.09.2011
(181) 10.02.2021
(730) «Երկսար» ՍՊԸ, Երևան, Փափազյան 21/1,
բն. 45, AM
(442) 07.04.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր գույնով:
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(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
պահածոյացված, սառեցված, չորացված և ջերմա
մշակման ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն.
մուրաբա.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. խմելու ջուր.
դաս 33. ալկոհոլային էներգետիկ խմիչքներ,
ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ գարե
ջրի):
____________________

(210) 20110138
(220) 11.02.2011

(111) 17532
(151) 19.09.2011
(181) 11.02.2021
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գոր
ծարանային 10, AM
(442) 18.03.2011
(540)

(526) «001», «KING SIZE», «CIGARETTES» գրա
ռումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է արծաթագույն,
մոխրագույն, սև և սպիտակ գունային հա
մակցությամբ:
(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի:
____________________
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(210) 20110139
(220) 11.02.2011

(111) 17533
(151) 19.09.2011
(181) 11.02.2021
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գոր
ծարանային 10, AM
(442) 18.03.2011
(540)

(526) «25», «NON FILTER», «CIGARETTES»,
«SPECIAL EDITION» գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կա
պույտ, սև, սպիտակ և կարմիր գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի:
____________________

(210) 20110177
(220) 21.02.2011

(111) 17534
(151) 19.09.2011
(181) 21.02.2021
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(442) 07.04.2011
(540)
(511)
դաս 9. օպտիկական սարքեր և գործիքներ.
հպաոսպնյակներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________
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(210) 20110209
(220) 28.02.2011

(111) 17535
(151) 19.09.2011
(181) 28.02.2021
(730) «Միսս Հայաստան - ազգային գործա
կալություն» հասարակական կազմա
կերպություն, Երևան, Մարգարյան 7, բն.
21, AM
(442) 07.04.2011
(540)

(526) «ԳԵՂԵՑԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՐԲԱԳԵՂՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ» արտա
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու
թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի
ապահովում, զվարճություններ. մարզական
և մշակութային միջոցառումների կազմա
կերպում:
____________________

(210) 20110237
(220) 03.03.2011

(111) 17536
(151) 19.09.2011
(181) 03.03.2021
(730) Հինո Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Հինո
Մոթորս, ԼԹԴ.), JP
(442) 21.04.2011
(540)
(511)
դաս 7. շարժիչներ, (բացառությամբ վեր
գետնյա տրանսպորտային միջոցների համար
նախատեսվածների). փոխանցման սարքեր
(բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսվածների). մասեր
և կցամասեր բոլոր վերը նշված ապրանքների
համար. վերգետնյա տրանսպորտային մի
ջոցն երի ոչ էլեկտրական շարժիչների մա
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սեր. գյուղատնտեսական մեքենաներ և սար
քավորումներ, բոլորն ընդգրկված 7-րդ դասում.
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժման
համար. բեռնատար մեքենաներ. ավտոբուս
ներ. շարժիչներ տրանսպորտային միջոցների
համար. մասեր և կցամասեր բոլոր վերը նշված
ապրանքների համար. բոլորն ընդգրկված 12րդ դասում.
դաս 37. ավտոմեքենաների նորոգում կամ
տեխնիկական սպասարկում:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110239
(220) 03.03.2011

(111) 17537
(151) 19.09.2011
(181) 03.03.2021
(730) Հինո Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Հինո
Մոթորս, ԼԹԴ.), JP
(442) 07.04.2011
(540)

(511)
դաս 37. ավտոմեքենաների նորոգում կամ
տեխնիկական սպասարկում:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110315
(220) 12.03.2011

(111) 17538
(151) 19.09.2011
(181) 12.03.2021
(730) «Արեգակ» կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գյուղ Դալար, AM
(442) 20.05.2011
(540)
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(526) «ԱՐՎԵՍՏ» բառից բացի մնացած տարրերն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, շագա
նակագույն, բաց դարչնագույն, կարմիր և
դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
____________________

(210) 20110339
(220) 15.03.2011

(111) 17539
(151) 19.09.2011
(181) 15.03.2021
(730) Բիէյչէս Լիմիթիդ, GB
(442) 08.06.2011
(540)

(511)
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա
հալվածքներ. ոսկերչական իրեր, զարդեր,
թանկարժեք քարեր. ոչ թանկարժեք զարդեր.
զարդատուփեր. թանկարժեք մետաղներից
օղակներ և կախազարդեր բանալիների հա
մար. տուփեր թանկարժեք մետաղներից. ժամա
ցույցներ և ժամանակաչափ սարքեր, գետնի
վրա դրվող, պատի, սեղանի, գրպանի և ձեռքի
ժամացույցներ. բոլոր նշված ապրանքների
մասեր և կցամասեր.
դաս 18. կաշվից և կաշվի նմանակում
ներից պատրաստված իրեր. դրամապանակներ,
քսակներ, պայուսակներ, ճամպրուկներ և
սնդուկներ, բոլորը ընդգրկված 18-րդ դա
սում. կենդանիների մորթիներ և կաշիներ.
ճամփորդական ճամպրուկներ. հովանոցներ,
անձրևակալներ. ձեռնափայտեր. բոլոր նշված
ապրանքների մասեր և կցամասեր.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ և ապրանքների խթան
ման ծառայություններ, ինչպես նաև դրանց
վերաբերյալ տեղեկատվական ծառայություն
ներ, գործարարական տեղակատվության
ծառայություններ, բոլորը վերը նշված ծառայու
թյունները տրամադրվում են օնլայն ռեժիմում
համակարգչային տվյալների բազաների կամ
ինտերնետի միջոցով. գովազդային ծառա
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յություններ էլեկտրոնային առևտրի խթանման
համար. մանրածախ առևտրի ծառայություններ,
ներառյալ բազմաթիվ ապրանքների տեսականու,
այն է՝ արևային ակնոցների, հայելիների,
պայուս ակների, ճամպրուկների, քսակների,
դրամապանակների, կաշվից և կաշվի նմանա
կումներից պատրաստված իրերի, գոտիների,
հագուստի, կոշկեղենի և գլխարկների, ներքնա
զգեստի, ոսկերչական իրերի, զարդերի, ոչ
թանկարժեք զարդերի, ձեռքի և գրպանի ժա
մացույցների, կոսմետիկական միջոցների, օծա
նելիքի, արդուզարդի պարագաների, բանա
լիների համար օղակների և կախազարդերի,
օրացույցների, պոստերների, նվերների փաթե
թավորման համար թղթի, շնորհավորական բա
ցիկների, գործվածքների և մանածագործական
արտադրանքի հավաքում մի տեղում երրորդ
անձ անց համար՝ հնարավորություն տալով
սպառողներին հարմար կերպով դիտել և գնել
այդ ապրանքները հանրախանութներում, սու
պերմ արկետներում, այլ խանութներում կամ
մասնագիտացված հագուստի խանութնե
րում, կամ խառը ապրանքներ առաջարկող
ինտերնետային կայքերի կամ հագուստի և հա
գուստի պարագաների կատալոգներից փոս
տային պատվերների միջոցով կամ հեռա
հաղորդակցական միջոցներով. գովազդային
և խթանող նյութերի տարածում. ուղղակի
փոստ ային գովազդ. շուկայի հետազոտում.
մարկետինգային ծառայություններ. նմուշների
տարածում. վաճառքի և խթանման խրախուսա
կան ծրագրերի կազմակերպում, կառավարում և
հսկում. խորհրդատվական, խորհրդակցական և
տեղեկատվական ծառայություններ վերը նշված
ծառայությունների վերաբերյալ:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110418
(220) 29.03.2011

(111) 17540
(151) 19.09.2011
(181) 29.03.2021
(730) «Տի էյջ ջի գրուպ» ՍՊԸ, Հանրապետության
82ա, բն.5, Երևան, AM
(442) 09.05.2011
(540)
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(526) Նշանը պահպանվում է սև, ոսկեգույն և
կարմիր գունային համակցությամբ:
( 5 9 1 ) « C ATA LO G U E » բ ա ռ ը և « R E S T &
ENTERTAINMENT CATALOGUE» արտա
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրան
ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. նյութեր կազմարարական
աշխատանքների համար. լուսանկարներ. թղթա
գրենական պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրա
սենյակային կամ կենցաղային նպատակների
համար. գրասենյակային պիտույքներ (բացա
ռությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. սեղանի թղթե սպիտակեղեն՝
սեղանի թղթե ծածկոց (սփռոց), սեղանի թղթե
դրոցներ (տակդիրներ), թղթյա անձեռոցիկ
ներ (սեղանի), տոմսեր, բլանկներ, բլոկնոտներ
(նոթատետրեր), գրասենյակային բլոկնոտներ
(նոթատետրեր), պոկովի թերթերով բլոկնոտներ
(նոթատետրեր), ապարանջաններ գրենական
պիտույքները պահելու համար, թերթերով
թղթեր, բյուվարներ (սեղանի թղթապանակ
ներ), տեղեկագրեր, թղթե կամ ստվարաթղթե
ցուցանակներ, լրագրեր, փորագրանկարներ
(գրավյուրներ), գրատախտակներ, կատալոգային
քարտերի սեղմիչներ, գրքերի էջանիշներ, թղթյա
կամ ստվարաթղթյա իրեր փաթեթավորելու հա
մար, գրաֆիկական (գծանկարչական) պատ
կերներ, օրացույցներ, պոկովի օրացույցներ,
մատիտներ, նկարներ, պատճենատիպ նկարներ,
(տպված)կրեդիտային քարտեր (ոչ էլեկտրական),
թղթե կաշպոներ (դեկորատիվ ծաղկամաններ),
սոսինձներ գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար, գրանցման (գրառման)
գրքեր, անդորրագրերի գրքույկներ, կոմիքս
ների գրքույկներ, դասագրքեր, գրքերի կազմեր,
գրասենյակային կոճգամ ներ, սիգարների
օղակներ, ծրարներ, կնիքների, դրոշմակների
տուփեր, ստվարաթղթե կամ թղթե, տուփեր
տոպրակներ աղբի համար (թղթե կամ պլաստ
մասսայե), նկարակալներ, գրենական պիտույք
ների հավաքակազմեր (թղթե), մանկական
թղթե կրծկալներ, թղթե դրոշակներ, թուղթ
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կտրելու դանակներ (գրասենյակային), կազ
մեր (գրասենյակային), թղթե տոպրակներ,
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար,
գրչատուփեր (գրչամաններ), թղթե թաշկինակ
ներ, սկուտեղներ փոստային առաքումների
համար, սկուտեղներ դրամի տեսակավորման և
հաշվարկի համար, գրաֆինների թղթե դրոցներ
(տակդիրներ), դրոցներ (նեցուկներ) գրքերի
համար, դրոցներ կնիքների, դրոշմակնիքների,
դրոշմակների համար, դրոցներ (տակդիրներ)
գարեջրի գավաթների համար, դրոցներ գրիչների
և մատիտների համար, դրոցներ լուսանկարների
համար, թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար,
անձեռոցիկներ, զուգարանի թուղթ, թղթե
սպիտակեղեն մեծահասակների և երեխաների
համար, կպչուն պաստառ գրասենյակային
նպատակների համար, պիտույքներ ջնջելու
համար, դպրոցական պիտույքներ, տետրեր,
գրիչներ, ինքնահոս գրիչներ. տպագրական
արտադրանք, ալբոմ ներ, ալմանախներ,
ատլասն եր (քարտեզագրքեր), ազդագրեր,
պլակատներ, բրոշյուրներ, բուկլետներ, տպա
գրական հրատարակություններ, քարտեզ
ներ, աշխարհագրական քարտեզներ, գրքեր,
գծանկարչական տպագիր նյութեր, բացիկներ,
շնորհավորական բացիկներ, փոստային բա
ցիկներ, պարբերական մամուլ, ազդագրեր,
տպագիր - կարգացուցակներ, ռեգլետներ,
գրասենյակային ամրակներ, լուսանկարներ,
տրաֆարետների (նախշակաղապարների)
պատյաններ, կատալոգներ, ուղեցույցներ,
ամսագրեր, գովազդային նյութեր. տեղեկա
տվական նյութերի համար նախատեսված
տպագրական արտադրանք.
դաս 25. հագուստներ, կոշկեղեն, գլխարկ
ներ.
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում), կրկն
օրինակում, դաստիարակում նախադպրոցական
հիմնարկներում, ֆիզիկական դաստիարակու
թյուն, տեղեկատվություն կրթության և դաս
տիարակության հարցերով, տեղեկատվություն
հանգստի հարցերով, տեղեկ ատվություն
զվարճ ության հարցերով, առողջարարական
ակումբներ, զվարճանքի և մշակութա– լուսա
վորական ակումբներ, կրոնական կրթություն,
մարմնամարզության ուսուցում, հեռակա ուսու
ցում, գործնական հմտությունների ուսուցում
(ցուցադրմամբ), պարահանդեսների կազմա
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կերպում, ցուցահանդեսների կազմակերպում
մշակութա – լուսավորական նպատակներով,
հանգստի կազմակերպում, վեհաժողովների
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում,
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում,
սիմպոզիումների կազմակերպում և անցկացում,
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկացում,
հմտությունների ուսուցման կազմակերպում
և անցկացում, գեղեցկության մրցույթների
կազմակերպում, ուսումնական կամ զվարճալի
մրցանակաբաշխությունների կազմակերպում,
հանգստի բազաներում զվարճությունների
կազմ ակերպում, սպորտային մրցում ների
կազմակերպում, մասնագիտական կողմն
որոշում (խորհուրդներ կրթության կամ ուսուց
ման հարցերով), սպորտային ճամբարն եր,
հանդիպումների ծրագրերի կազմում (զվար
ճություններ), թանգարանների ծառայություն
ներ (շնորհանդեսներ, ցուցահանդեսներ),
կրթադաստիարակչական ծառայություններ,
նվագախմբերի ծառայություններ. ներկա
յացումների տոմսերի ամրագրում, ներկա
յացումների կազմակերպում (իմպրեսարիո
ների ծառայություններ), թատերականաց
ված ներկայացումներ, տեսագրում, միկրո
ֆիլմերի, մուլտֆիլմերի կամ կինոֆիլմերի և
տեսաֆիլմերի ստեղծում, մասնավորապես՝
մշակութային և տեղեկատվական նպատակ
ներով. տեսագրությունների մոնտաժում.
զվարճություններ, հեռուստատեսային զվար
ճալի հաղորդումներ, զվարճալի ռադիոհ ա
ղորդումներ, հյուրերի զբաղեցման (զվար
ճացման) կազմակերպում, լուսանկարչական
ռեպորտաժներ, լուսանկարում, շոու ծրագրեր,
մասնավորապես՝ դաստիարակչական, կրթական,
սոցիալական պատասխանատվությանը վե
րաբերող և հոգեբանական ուղղություններով
հաղորդումներ. գրքերի, ամսագրերի, պար
բերականների, թերթերի, գովազդային նյութերի
հրատարակում, գրքերի և պարբերականների
ինտերակտիվ հրապարակում, տեքստային
նյութերի հրապարակում, թարգմանիչների ծա
ռայություններ. դիսկոտեկներ, գիշերային ակումբ
- սրճարաններ, երաժշտասրահներ, զվարճանքի
(ատրակցիոն խաղերի) զբոսայգիներ, թվային
պատկերման ձևավորում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
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բնակատեղով ապահովում. մասնավորապես՝
տեղերի ամրագրմամբ (հյուրանոցներում, պան
սիոններում) զբաղվող գործակալություններ,
ժամանակավոր բնակատեղերի վարձակալում,
շինությունների (սենյակների) վարձակալում
հանդիպումների անցկացման համար, հանգստի
բազաներ, տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում,
տեղերի ամրագրում օթևանատներում, տե
ղերի ամրագրում ժամանակավոր բնակության
համար, հյուրանոցներ, խորտկարաններ,
սրճարաններ, նախաճաշարաններ, մոթելներ,
օթևանատներ, շարժական շինությունների
վարձույթ, ռեստորաններ, ինքնասպասարկ
ման ռեստորաններ, հանգստի բազաների
ծառայություններ, բարերի ծառայություններ։
(740) Ա. Նազարյան
____________________

(210) 20110455
(220) 08.04.2011

(111) 17541
(151) 19.09.2011
(181) 08.04.2021
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 08.06.2011
(540)
(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. օդե
կոլոններ. անուշաբույր ջուր. եթերային յուղեր
անձնական օգտագործման համար. անուշաբույր
նյութեր անձնական օգտագործման համար.
օծանելիք. մազերի խնամքի միջոցներ. դեղերով
չտոգորված մաշկի խնամքի միջոցներ. դեղերով
չտոգորված արդուզարդի պարագաներ. մաշկի
մաքրման (լվացման) միջոցներ. օճառներ
մարմնի խնամքի համար. արևայրուքի խնամքի
լոսյոններ. արևայրուքի դեմ նախատեսված
միջոցներ. արևայրուքի համար նախատեսված
միջոցներ:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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(540)

(511)
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու
թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի
ապահովում, զվարճություններ. մարզական
և մշակութային միջոցառումների կազմակեր
պում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերա
կան վերլուծումներ և հետազոտություններ.
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի
մշակում և կատարելագործում:
____________________

(210) 20110508
(220) 19.04.2011

(111) 17543
(151) 19.09.2011
(181) 19.04.2021
(730) Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US
(442) 08.06.2011
(310) 43097 (320) 07.12.2010 (330) TT
(540)

(210) 20110493
(220) 15.04.2011

(111) 17542
(151) 19.09.2011
(181) 15.04.2021
(730) «Սիս մեն» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 51, AM
(442) 09.05.2011
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(511)
դաս 9. համակարգիչներ, համակարգիչնե
րին կից սարքեր, համակարգչային տերմի
նալներ, համակարգչային ապարատային ար
տադրանք. համակարգչային խաղային սար
քեր, միկրոպրոցեսորներ, հիշողության մեկու
սատախտակներ, մոնիտորներ, դիսփլեյներ,
ստեղնաշարեր, մալուխներ, մոդեմներ, տպող
սարքեր, սկավառակավարներ, հարմարիչ
ներ, հարմարիչների քարտեր, միակցիչներ
և դրայվ երներ. համակարգչային տվ յալների
պահման դատարկ կրիչներ. տվ յալների
մագն իսական կրիչներ. համակարգչային
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային
ծրագրային արտադրանք տեքստ երի, գրա
ֆիկայի, պատկերների և էլեկտրոնային հրա
տարակությունների հեղինակային մշակման,
բեռնման, փոխանցման, ստացման, խմբա
գրման, դուրս բերման, կոդավորման, ապա
կոդավորման, արտաբերման, պահման և
համակարգման համար. համակարգչային ծրա
գրային և ծրագրա-ապարատային արտա
դրանք, այն է՝ օպերացիոն համակարգերի ծրա
գրեր, տվյալների սինքրոնացման ծրագրեր, և
ծրագրային արտադրանք անձնական և ձեռքի
համակարգիչների կիրառական ծրագ րերի
մշակմ ան համար. համակարգչային ապա
րատային և ծրագրային արտադրանք՝ համա
կարգչայնացված գլոբալ տեղեկատվական
ցանցերի հետ ինտեգրված հեռախոսային հա
ղորդակցության համար. նախապես գրանց
ված համակարգչային ծրագրեր անձնական
տեղ եկ ատվության կառավարման համար.
ծրագրային արտադրանք տվյալների բազաների
կառավարման համար, ծրագրային արտադրանք
խորհրդանշանների ճանաչման համար, ծրա
գրային արտադրանք հեռախոսության կառա
վարման համար, ծրագրային արտադրանք
էլեկրտրոնային փոստի և հաղորդագրությունների
հաղորդման համար, ծրագրային արտադրանք
փեյջինգային կապի համար, ծրագրային արտա
դրանք շարժական հեռախոսների համար. ծրա
գրային արտադրանք տվ յալների բազաների
սինքրոնացման համար, համակարգչային
ծրագրեր տվյալների բազաներ օնլայն մուտքի,
դրանց դիտման և դրանցում որոնում կատա
րելու համար. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք անձնական համակարգչում կամ
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սերվերում եղած կամ դրանց հետ կապակցված
տվ յալների պահոցից հաղորդագրություն
ների, ինտերնետային էլեկտրոնային փոստի,
և(կամ) այլ տվ յալների մեկ կամ ավել ձեռքի
էլեկտրոնային սարքերին վերահասցեա
գրման համար. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք՝ հեռադիր կայանի կամ սարքի և
ֆիքսված կամ հեռադիր կայանի կամ սարքի միջև
տվյալների սինքրոնացման համար. ընդհանուր
հետաքրքրություն ներկայացնող լայնածա
վալ նյութերի վերաբերյալ գրքերի, պիեսների,
պամֆլետների, բրոշյուրների, թերթերի, ամսա
գրերի և պարբերականների տեսքով բեռն
վող էլեկտրոնային հրատարակություններ.
ձեռքի թվային էլեկտրոնային սարքեր և
դրանց վերաբերող ծրագրային արտադրանք.
MP3 և այլ թվային ֆորմատի աուդիո նվա
գարկ իչներ. ձեռքի համակարգիչներ, պլան
շետային համակարգիչներ, անձնական թվա
յին քարտուղարներ, էլեկտրոնային օրգանայ
զերներ, էլեկտրոնային նոթփեդներ. շարժա
կան թվային էլեկտրոնային սարքեր, գլոբալ
դիրքավորման համակարգի (GPS) սարքեր,
հեռախոսներ. ձեռքի և շարժական թվային
էլեկտրոնային սարքեր՝ հեռախոսային զանգերի,
ֆաքսերի, էլեկտրոնային փոստի և այլ թվային
տվ յալների ուղարկման և ստացման համար.
անլար հեռախոսներ. շարժական հեռախ ոս
ներ. շարժական հեռախոսների մասեր և
լրասարքեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ,
ինքնապ ատասխանիչ ապարատներ, խցիկ
ներ, տեսահեռախոսներ, ծրագրային և ապա
րատային արտադրանք հեռախոսի վրա հիմն
ված տեղեկատվության որոնման համար. ձեռքի
էլեկտրոնային սարքեր տվյալների կամ հաղոր
դագրությունների անլար ստացման, պահման
և(կամ) փոխանցման համար, և էլեկտրոնային
սարքեր, որոնք օգտագործողին թույլ են տա
լիս hետևել անձնական տեղեկատվությանը
կամ կառավարել այն. հաղորդակցական
էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորումներ.
հեռահաղորդակցական սարքեր և սարքա
վոր ումներ. գրանցված տվ յալների տեսքով
տառ աշարեր, տառաշարերի տեսակներ,
տառաշարերի դիզայն և խորհրդանշաններ.
համակարգչային ծրագրեր և ծրագրային
արտադրանք պարունակող կամ դրանց
գրանցման համար չիփեր, սկավառակներ և
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ժապավեններ. օպերատիվ հիշող սարքեր, հաս
տատուն հիշող սարքեր. հիշողության կարծր
սարքեր. համակարգիչներ և էլեկտրոնային
խաղեր. բոլոր վերը նշված ապրանքների
հետ օգտագործվող և դրանց հետ վաճառվող
օգտագործողի ձեռնարկներ՝ էլեկտրոնային,
մեքենայական կամ համակարգչային կերպով
ընթեռնելի. տվ յալների պահման սարքեր.
կոշտ սկավառակներ. կոշտ սկավառակների
վրա փոքր չափսի կուտակիչներ. ձայնա- և
տեսաս կավառակներ. CD-ROM-ներ և DVDներ. մկնիկների տակդիրներ. մարտկոցներ.
վերալիցքավորվող մարտկոցներ. լիցքավորման
սարքեր. լիցքավորման սարքեր էլեկտրա
կան մարտկոցների համար. ականջակալներ.
ստերեո ականջակալներ. ականջի մեջ դրվող
ականջակալներ. ստերեո բարձրախոսներ.
աուդիո բարձրախոսներ. տնային աուդիո
բարձրախ ոսներ. ստուգիչ բարձրախոսներ.
բարձրախոսներ համակարգիչների համար.
բարձրախոսներով անձնական ստերեո սար
քեր. ռադիոընդունիչներ, ուժեղարարներ.
ձայնի գրանցման և վերարտադրման սար
քեր, էլեկտրաձայնագրանցիչներ, նվագ ար
կ ի չ ն ե ր , բ ա ր ձ ր ա կ ա ր գ ս տ ե ր ե ո ս ա ր ք ե ր ,
մագնիս ական ժապավենի վրա գրանցող և
վերարտադրող սարքեր, ձայնային համա
կարգեր, բազմակի բարձրախոսներով համա
կարգեր, խոսափողեր. թվային ձայնա- և տեսա
սարքեր. աուդիոմագնիտոֆոններ, տեսամագ
նիտոֆոններ, կոմպակտ սկավառակների նվա
գարկիչներ, DVD սկավառակների վրա գրան
ցող սարքեր և DVD նվագարկիչներ, թվային մագ
նիտոֆոններ. թվային երաժշտության և(կամ)
տեսանվագարկիչներ. ռադիոընդունիչներ.
տեսախցիկներ. ձայնա-, տեսա- և թվային
միքշերներ (mixers). ռադիոհաղորդիչներ.
աուդիո սարքեր մեքենայի համար. բոլոր վերը
նշված ապրանքների հետ օգտագործման
համար համակարգչային սարքավորում. բոլոր
վերը նշված ապրանքների հետ օգտագործման
համար մուլտիմեդիա հնարավորություններով
էլեկտրոնային սարքեր. բոլոր վերը նշված
ապրանքների հետ օգտագործան համ ար
ինտերակտիվ հնարավորություններով էլեկ
տրոնային սարքեր. բոլոր վերը նշված ապ
րանքների հետ օգտագործման համար լրասար
քեր, մասեր, կցամասեր և ստուգիչ սարքեր. բոլոր
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վերը նշված ապրանքների հետ օգտագործման
համար հարմարեցված կամ դրանց կրելու համար
պատյաններ և պայուսակներ՝ պատրաստված
կաշվից, կաշվի նմանակումներից, կտորից կամ
մանածագործվածքներից:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110563
(220) 03.05.2011

(111) 17544
(151) 19.09.2011
(181) 03.05.2021
(730) Քրիէյթիվ Դիզայն էֆԶեթ, ԼԼՔ., AE
(442) 08.06.2011
(540)
(511)
դաս 43. ռեստորանների, բարերի, սրճա
ր ա ն ն ե ր ի , հ յ ո ւ ր ա ն ո ց ն ե ր ի , ժ ա մ ա ն ա կ ա 
վոր կացարանների տրամադրման ծառա
յություններ:
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20110589
(220) 10.05.2011

(111) 17545
(151) 19.09.2011
(181) 10.05.2021
(730) «Սթորք ինվեսթմենթ հոլդինգ» ՓԲԸ,
Երևան, Գարեգին Նժդեհի 56/2, AM
(442) 22.06.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և սև
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
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համար. լուսանկարներ. թղթագրենական
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական
կլիշեներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան
սական գործունեություն. դրամավարկային գոր
ծառնություններ. անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններ.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերա
կան վերլուծումներ և հետազոտություններ.
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի
մշակում և կատարելագործում.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ. անվտանգության ծառայություններ սե
փականության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցված ան
հատական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի կարիքները հոգալու համար:
____________________

(111) 17546
(151) 19.09.2011
(181) 12.05.2021
(730) «Նար-առ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 46, AM
(442) 08.06.2011
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, դեղին, սև
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. մանրածախ առևտուր:
____________________

(210) 20110635
(220) 18.05.2011

(111) 17547
(151) 19.09.2011
(181) 18.05.2021
(730) «Սակի ընդ Սանս» ՓԲԸ, Երևան, Մոսկովյան
31, բն. 60, AM
(442) 08.06.2011
(540)
(511)
դաս 33. գինի:
____________________

(210) 20101779
(220) 02.12.2010

(111) 17548
(151) 26.09.2011
(181) 02.12.2020
(730) Ջոննի Ռոքեթս Լայսենսինգ Քորփորեյշն, US
(442) 07.04.2011
(540)

(210) 20110604
(220) 12.05.2011

(526) «THE ORIGINAL HAMBURGER» արտա
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 25. հագուստ և գլխարկներ.
դաս 29. կարտոֆիլի ֆրի, տապակած
կարտոֆիլի չիպսեր, սոխի օղակներ, չիպսեր,
աղցաններ, կաթնային կոկտեյլներ .
դաս 30. համբուրգերներ, սենդվիչներ,
բուտերբրոդներ, սուրճ, թեյ, շոկոլադե հրու
շակներ, կեքսեր, պաղպաղակ, պղպեղ չիլի (հա
մեմունք, ամոքանք).
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դաս 35. ֆրանչայզինգի ծառայություններ.
ֆրանշիզի հարցերով վարչարարական գործու
նեություն գործարարության ասպարեզում, գոր
ծերի վարում ֆրանշիզի հարցերով. բիզնես
խորհրդատվություն և օգնություն ֆրանշիզի հաս
տատման և գործողությունների ժամանակ. տեղե
կատվություն, այդ թվում` տեղեկատվություն, որը
տրամադրվում է էլեկտրոնային կապի միջոց
ներով և համաշխարհային համակարգչային
ցանցի միջոցով, կապված վերոնշյալ բոլոր ծա
ռայությունների հետ.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ.
“սննդի դուրս հանման” ծառայություններ. կերակրի
պատրաստման և տուն առաքման ծառայություններ.
սննդի և ըմպելիքների առաքում:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20101859
(220) 17.12.2010

(111) 17549
(151) 26.09.2011
(181) 17.12.2020
(730) Հայկական Վեկտոր մշակութային հիմ
նադրամ, Երևան, Վարդանանց 18, AM
(442) 07.02.2011
(540)
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(210) 20110178
(220) 21.02.2011

(111) 17551
(151) 26.09.2011
(181) 21.02.2021
(730) Սելջին Քորփորեյշն, Դելավեր նահանգի
կորպորացիա, US
(442) 08.06.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ
ներ, այն է՝ հակաքաղցկեղային դեղամիջոցներ
մարդկանց համար:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110233
(220) 03.03.2011

(111) 17552
(151) 26.09.2011
(181) 03.03.2021
(730) Արթուր Վարդանյան, Երևան, Արաբկիր
43, տուն 34, AM
(442) 07.04.2011
(540)

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն՝ ներառյալ
հեռարձակումները.
դաս 41. վավերագրական ֆիլմեր, հա
ղորդումներ, դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում։
____________________
(210) 20110105
(220) 03.02.2011

(111) 17550
(151) 26.09.2011
(181) 03.02.2021
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 07.04.2011
(540)
(511)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ և
դրանց մասեր:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(526) «PHOTOGRAPHER» բառն ինքնուրույն
պահպանության ենթակա օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 41. լուսանկարչական ծառայություններ:
____________________

(210) 20110262
(220) 04.03.2011

(111) 17553
(151) 26.09.2011
(181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)
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(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ. հագուստի,
կոշկեղենի, պայուսակների, դրամապանակների
և ուսապարկերի ցուցադրում վաճառքի նպատա
կով հնարավոր բոլոր եղանակներով և միջոցներով
(այդ թվում՝ խանութների, էլեկտրոնային և այլ
կրիչների և ինտերնետային կայքերի միջոցով):
(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20110375
(220) 22.03.2011

(111) 17554
(151) 26.09.2011
(181) 22.03.2021
(730) «Էյ-Էն աուդիտ» ՓԲԸ, Երևան, Չարենցի
փող. 4շ., 23 բն., AM
(442) 09.05.2011
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(210) 20110382
(220) 22.03.2011

(111) 17555
(151) 26.09.2011
(181) 22.03.2021
(730) Չոքլիթս Գարոտո Ս. Ա., BR
(442) 08.06.2011
(540)

(511)
դաս 30. շոկոլադ, շոկոլադի հիմքով արտա
դրանք, ալրային ուտելիքներ, մակարոնեղեն,
հացահատիկային հիմքով արտադրանք, հացա
հատիկներ, հացահատիկային մթերքներից
պատրաստված ձողիկներ, կարամելներ, տորթեր,
հրուշակներ, պաղպաղակ, թխվածքաբլիթներ,
քաղցրավենիք, կոնֆետներ, կակաո, կակաոյի
հիմքով արտադրանք, կակաոյի հիմքով ըմպե
լիքներ, պանետոններ (ձվից, մրգերից, կա
րագից պատրաստված իտալական հաց) և
հրուշակեղեն:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110383
(220) 22.03.2011

(111) 17556
(151) 26.09.2011
(181) 22.03.2021
(730) Րիսըրչ Ին Մոուշըն Լիմիթիդ, CA
(442) 08.06.2011
(310) 1,496,854 (320) 22.09.2010 (330) CA
(540)
(511)

(540)
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. աուդիտորական ծառայություններ.
հաշվապահական ծառայություններ. հաշվա
պահական, հարկային և կառավարման գծով
խորհրդատվություն:
____________________

դաս 6. բանալիների կախոցներ, մետաղյա ոչ
էլեկտրական ճոպաններ և լարեր. փականքային
իրեր. սովորական մետաղներից պատրաստված
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ
խական, լուսանկարչական, կինեմատոգ րա
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու
թյան և ուսուցման սարքեր և գործիքներ.
տվյալների, ձայնի կամ պատկերի գրառման,
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր.
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման
սկավառակներ. հաշվիչ մեքենաներ, տվյալների
մշակման սարքավորումներ, համակարգիչներ.
համակարգչային ծրագրային արտադրանք.
ձեռքի անլար սարքեր և սարքավորումներ,

74

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.10.2011

այն է՝ անձնական թվային քարտուղարներ,
անլար հեռախոսներ, շարժական հեռախոսներ,
բջջային հեռախոսներ, բանական հեռախոս
ներ, տեսահեռախոսներ, ձեռքի, շարժական
և պլանշետային համակարգիչներ տվյալների
և(կամ) ձայնի սինքրոնացման, հաղորդման,
գրանցման, պահման և գործածման համար.
տվյալների և(կամ) ձայնի սինքրոնացման, հա
ղորդման, գրանցման, պահման և գործածման
համար ձեռքի անլար սարքերի և սարքավորումների
լրասարքեր, այն է՝ մարտկոցներ, մարտկոցների
փականակներ, լրակազմեր ավտոմեքենաների
համար, լիցքավորող սարքեր և հարմարակ
ներ, գլխային հեռախոսներ, ականջակալներ,
բարձրախոսներ, ադապտերներ, սեղանի հե
նակ ալներ, կցման լծակներ, ստեղնաշարեր,
համակարգչային մալուխներ, պատյաններ,
պայուսակներ, շապիկներ և պիտոյատուփեր.
համակարգչային հաղորդակցական ծրագրա
յին արտադրանք տվ յալների և(կամ) ձայնի
սինքրոնացման, հաղորդման, գրանցման, պահ
ման և գործածման համար. համակարգչային
ծրագրային արտադրանք, որը հնարավորու
թյուն է տալիս քարտեզային, նավարկման,
երթևեկության, եղանակի և հետաքրքրության
առարկ ա հանդիսացող տեղեկատվության
սինքրոնացմանը և հաղորդմանը ձեռքի անլար
սարքերին և սարքավորումներին, այն է՝ անձ
նական թվային քարտուղարներին, անլար
հեռախոսներին, շարժական հեռախոսներին,
բջջային հեռախոսներին, բանական հեռա
խոսներին, տեսահեռախոսներին, ձեռքի, շար
ժական և պլանշետային համակարգիչներին.
համակարգչային ծրագրային արտադրանք օնլայն
տվյալների բազաներին մուտքի ապահովման
համար.
դաս 11. լուսավորման սարքեր.
դաս. 14. դեկորատիվ գնդասեղներ, դար
ձածալի գնդասեղներ, փողկապների գնդա
սեղներ, բոլոր տեսակի գնդասեղներ՝ ընդգրկված
14-րդ դաս.
դաս 16. տպագրական արտադրանք.
թղթագրենական պիտույքներ. ոչ մագնիսա
կան կոդավորումով կանխավճարային գնման
քարտեր և նվեր-քարտեր. կպչուն նյութեր.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակում
ներ, դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. հովանոցներ,
անձրևակալներ.
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դաս 20. նկարների շրջանակներ. փայտից,
խցանից, եղեգից, ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից,
փղոսկրից, կետի բեղից, կրիայի զրահից,
խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի փրփուրից,
բոլոր այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ
պլաստմասսայից պատրաստված իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում.
դաս 21. գավաթներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ.
մարմնամարզական և սպորտային իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի
զարդեր.
դաս 35. գովազդ. օնլայն ռեժիմում ման
րածախ առևտրով զբաղվող խանութների
ծառայություններ. գործարարական տեղեկա
տվության տրամադրում. մարկետինգ.
դաս 36. օնլայն ռեժիմում վճարումների
աջակցություն և խթանում.
դաս 37. նորոգում և սարքավորումների
տեղակայում.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. ինտեր
նետին մուտքի տրամադրում. էլեկտրոնային
տվյալների բազաներին մուտքի տրամադրում,
համաշխարհային դիրքավորման համակարգի
(GPS) նավարկման ծառայություններին մուտքի
տրամադրում. էլեկտրոնային հաղորդակցական
ցանցերին միացման ծառայությունների և մուտքի
տրամադրում ձայնի, պատկերի և մուլտիմեդիա
բովանդակության հաղորդման և ընդունման
համար. էլեկտրոնային հաղորդակցական ցան
ցերին միացման ծառայությունների և մուտքի
տրամադրում համակարգչային ծրագրերի
և կիրառական ծրագրերի հաղորդման կամ
ընդունման համար. հեռարձակում համաշխար
հային ցանցի միջոցով. էլեկտրոնային փոստի
ծառայություններ. հաղորդագրությունների
տեղ հասցնում էլեկտրոնային հաղորդման
միջ ոց ով. տվ յալների անլար փոխանցման
ծառայություններ, մասնավորապես ծառայու
թյուններ, որոնք հնարավորություն են տալիս
օգտագործողին փոխանցել և(կամ) ստանալ
հաղորդագրություններ տեղեկատվական անլար
ցանցի միջոցով. միակողմանի կամ երկկողմանի
փեյջինգային ծառայություններ. ձայնային հաղոր
դակցությունների փոխանցման և ստացման
ծառայություններ. համակարգչային ծրագրերի
և կիրառական ծրագրերի էլեկտրոնային փոխ
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անց ում ինտերնետի և այլ համակարգչային
և էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցերի
և անլար սարքերի միջոցով. հեռարձակում.
ռադիոհաղորդումների հեռարձակում կամ հա
ղորդում. հոսքային և բեռնվող թվային ձայնաև տեսաբովանդակության հեռարձակում կամ
հաղորդում համակարգչի և այլ հաղորդակցական
ցանցերի միջոցով. հեռահաղորդակցության
վերաբերյալ խորհրդատվություն, այն է՝ տեղե
կատվության տրամադրում երրորդ անձանց՝
աջակցելու նրանց տվյալներին, ներառյալ կոր
պորատիվ և անձնական տվյալներին և(կամ)
ձայնային հաղորդակցություններին միակողմանի
կամ երկկողմանի անլար միացումների զարգաց
ման և ինտեգրացման հարցում.
դաս 39. համաշխարհային դիրքավորման
համակարգի (GPS) նավարկման ծառայության
տրամադրում. քարտեզային, նավարկման,
երթևեկության և հետաքրքրության առարկա
հանդիսացող տեղեկատվության տրամադրում
հեռահաղորդակցական ցանցերի, շարժական
հեռախոսների, հեռախոսների, բանական հեռա
խոսների, ձեռքի էլեկտրոնային սարքերի և
նավարկման սարքավորումների միջոցով.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակեր
պում. դրանց վերաբերյալ տեղեկատվության
տրամադրում. հրատարակություն, խաղերի
կազմակերպում. կրթական և ուսուցողական
ծառայություններ, այն է՝ դասընթացների, սեմի
նարների և կոնֆերանսների անցկացում երրորդ
անձանց տեղեկատվություն տրամադրելու նպա
տակով՝ աջակցելու համար նրանց օգտագործել
մշակման և օժանդակ անլար միացման սարքեր և
դրանց հետ կապված անլար միացման միջոցներ,
ինչպես նաև համակարգչային հաղորդակցական
ծրագրային արտադրանք.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերա
կան վերլուծումներ և հետազոտություններ.
համակարգչային ապարատային և ծրագրային
արտադրանքի մշակում և կատարելագործում.
ծրագրային արտադրանքի տրամադրման ծա
ռայություններ (SAAS). որոնման համակար
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գերի տրամադրում հաղորդակցական ցան
ցերի միջոցով տվյալների ստացման համար.
ինտերնետային ծառայություններ. երրորդ
անձանց համար տեղեկատվության, կայքերի
և այլ աղբյուրների որոնում, զննում և առբե
րում, որոնք մատչելի են համաշխարհային
համակարգչային ցանցերում և այլ հաղորդակ
ցական ցանցերում. խորհրդատվական և տեխ
նիկական աջակցության ծառայություններ
համակարգչային ապարատային և ծրագրային
արտադրանքի, հեռահաղորդակցության և
համաշխարհային դիրքավորման համակարգի
(GPS) ծառայությունների վերաբերյալ. օնլայն
միջոցների տրամադրում համաշխարհային
համակարգչային ցանցի և այլ համակարգչային
և էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցերի
միջոցով՝ հնարավորություն տալու համար օգտա
գործողներին ձայնագրությունների, տեսա
գրությունների, ֆիլմերի, տեքստերի և այլ մուլտի
մեդիա բովանդակության ծրագրավորման
համար. տեխնիկական աջակցություն, այն է՝
համակարգչային ծրագրերի և ախտորոշման
համար անսարքության վերացման ծրագրերի
նորացում և պահպանում, և միացման անլար
սարքերի ու դրանց վերաբերող համակարգչային
ապարատային ու ծրագրային արտադրանքի
հետ կապված խնդիրների լուծում. եղանակի
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում
հեռահաղորդակցական ցանցերի, շարժական
հեռախոսների, հեռախոսների, բանական
հեռախոսների, ձեռքի էլեկտրոնային սարքերի և
նավարկման սարքավորումների միջոցով.
դաս 45. համակարգչային ծրագրային
արտադրանքի լիցենզավորում:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110384
(220) 22.03.2011

(111) 17557
(151) 26.09.2011
(181) 22.03.2021
(730) Րիսըրչ Ին Մոուշըն Լիմիթիդ, CA
(442) 08.06.2011
(310) 1,496,855 (320) 22.09.2010 (330) CA
(540)
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(511)
դաս 6. բանալիների կախոցներ, մետաղյա ոչ
էլեկտրական ճոպաններ և լարեր. փականքային
իրեր. սովորական մետաղներից պատրաստված
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու
թյան և ուսուցման սարքեր և գործիքներ.
տվյալների, ձայնի կամ պատկերի գրառման,
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր.
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման
սկավառակներ. հաշվիչ մեքենաներ, տվյալների
մշակման սարքավորումներ, համակարգիչներ.
համակարգչային ծրագրային արտադրանք.
ձեռքի անլար սարքեր և սարքավորումներ,
այն է՝ անձնական թվային քարտուղարներ,
անլար հեռախոսներ, շարժական հեռախոսներ,
բջջային հեռախոսներ, բանական հեռախոսներ,
տեսահեռախոսներ, ձեռքի, շարժական և պլան
շետային համակարգիչներ տվյալների և(կամ)
ձայնի սինքրոնացման, հաղորդման, գրանցման,
պահման և գործածման համար. տվ յալների
և(կամ) ձայնի սինքրոնացման, հաղորդման,
գրանցման, պահման և գործածման համար
ձեռքի անլար սարքերի և սարքավորումների
լրասարքեր, այն է՝ մարտկոցներ, մարտկոցների
փականակներ, լրակազմեր ավտոմեքենաների
համար, լիցքավորող սարքեր և հարմարակ
ներ, գլխային հեռախոսներ, ականջակալներ,
բարձրախոսներ, ադապտերներ, սեղանի հե
նակ ալներ, կցման լծակներ, ստեղնաշարեր,
համակարգչային մալուխներ, պատյաններ,
պայուսակներ, շապիկներ և պիտոյատուփեր.
համակարգչային հաղորդակցական ծրագրային
արտադրանք տվյալների և(կամ) ձայնի սինքրո
նացման, հաղորդման, գրանցման, պահման
և գործածման համար. համակարգչային ծրա_
գրային արտադրանք, որը հնարավորություն
է տալիս քարտեզային, նավարկման, երթևե
կության, եղանակի և հետաքրքրության առար
կա հանդիսացող տեղեկատվության սինքրո
նացմանը և հաղորդմանը ձեռքի անլար սար
քերին և սարքավորումներին, այն է՝ անձնա
կան թվային քարտուղարներին, անլար հեռա
խոսներին, շարժական հեռախոսներին, բջջային
հեռախոսներին, բանական հեռախոսներին,
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տեսահեռախոսներին, ձեռքի, շարժական և
պլանշետային համակարգիչներին. համակարգ
չային ծրագրային արտադրանք օնլայն տվյալների
բազաներին մուտքի ապահովման համար.
դաս 11. լուսավորման սարքեր.
դաս. 14. դեկորատիվ գնդասեղներ, դարձա
ծալի գնդասեղներ, փողկապների գնդասեղներ,
բոլոր տեսակի գնդասեղներ՝ ընդգրկված 14-րդ
դաս.
դաս 16. տպագրական արտադրանք.
թղթագ րենական պիտույքներ. ոչ մագնիսա
կան կոդավորումով կանխավճարային գնման
քարտեր և նվեր-քարտեր. կպչուն նյութեր.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակում
ներ, դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. հովանոցներ,
անձրևակալներ.
դաս 20. նկարների շրջանակներ. փայտից,
խցանից, եղեգից, ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից,
փղոսկրից, կետի բեղից, կրիայի զրահից,
խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի փրփուրից,
բոլոր այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ
պլաստմասսայից պատրաստված իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում.
դաս 21. գավաթներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմ
նամարզական և սպորտային իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի
զարդեր.
դաս 35. գովազդ. օնլայն ռեժիմում ման
րածախ առևտրով զբաղվող խանութների
ծառայություններ. գործարարական տեղեկա
տվության տրամադրում. մարկետինգ.
դաս 36. օնլայն ռեժիմում վճարումների
աջակցություն և խթանում.
դաս 37. նորոգում և սարքավորումների
տեղակայում.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. ինտեր
նետին մուտքի տրամադրում. էլեկտրոնային
տվյալների բազաներին մուտքի տրամադրում,
համաշխարհային դիրքավորման համակարգի
(GPS) նավարկման ծառայություններին մուտքի
տրամադրում. էլեկտրոնային հաղորդակցական
ցանցերին միացման ծառայությունների և մուտքի
տրամադրում ձայնի, պատկերի և մուլտիմեդիա
բովանդակության հաղորդման և ընդունման
համար. էլեկտրոնային հաղորդակցական
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ցանցերին միացման ծառայությունների և
մուտքի տրամադրում համակարգչային ծրա
գրերի և կիրառական ծրագրերի հաղորդման
կամ ընդունման համար. հեռարձակում համաշ
խարհային ցանցի միջոցով. էլեկտրոնային փոստի
ծառայություններ. հաղորդագրությունների
տեղ հասցնում էլեկտրոնային հաղորդման մի
ջոցով. տվյալների անլար փոխանցման ծառա
յություններ, մասնավորապես ծառայություն
ներ, որոնք հնարավորություն են տալիս օգտա
գործողին փոխանցել և(կամ) ստանալ հաղոր
դագրություններ տեղեկատվական անլար
ցանցի միջոցով. միակողմանի կամ երկկողմանի
փեյջինգային ծառայություններ. ձայնային հաղոր
դակցությունների փոխանցման և ստացման
ծառայություններ. համակարգչային ծրագրերի
և կիրառական ծրագրերի էլեկտրոնային փո
խանցում ինտերնետի և այլ համակարգչային
և էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցերի
և անլար սարքերի միջոցով. հեռարձակում.
ռադիոհաղորդումների հեռարձակում կամ հա
ղորդում. հոսքային և բեռնվող թվային ձայնաև տեսաբովանդակության հեռարձակում կամ
հաղորդում համակարգչի և այլ հաղորդակցական
ցանցերի միջոցով. հեռահաղորդակցության
վերաբերյալ խորհրդատվություն, այն է՝ տեղե
կատվության տրամադրում երրորդ անձանց՝
աջակցելու նրանց տվյալներին, ներառյալ կոր
պորատիվ և անձնական տվյալներին և(կամ)
ձայնային հաղորդակցություններին միակող
մանի կամ երկկողմանի անլար միացումների
զարգացման և ինտեգրացման հարցում.
դաս 39. համաշխարհային դիրքավորման
համակարգի (GPS) նավարկման ծառայության
տրամադրում. քարտեզային, նավարկման,
երթևեկության և հետաքրքրության առարկա
հանդիսացող տեղեկատվության տրամադրում
հեռահաղորդակցական ցանցերի, շարժական
հեռախոսների, հեռախոսների, բանական հեռա
խոսների, ձեռքի էլեկտրոնային սարքերի և
նավարկման սարքավորումների միջոցով.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում.
դրանց վերաբերյալ տեղեկատվության տրա
մադրում. հրատարակություն, խաղերի կազ
մակերպում. կրթական և ուսուցողական ծա
ռայություններ, այն է՝ դասընթացների, սեմի
նարների և կոնֆերանսների անցկացում երրորդ
անձանց տեղեկատվություն տրամադրելու
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նպատակով՝ աջակցելու համար նրանց օգտա
գործել մշակման և օժանդակ անլար միացման
սարքեր և դրանց հետ կապված անլար միացման
միջոցներ, ինչպես նաև համակարգչային
հաղորդակցական ծրագրային արտադրանք.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա
կարգչային ապարատային և ծրագրային
արտադ րանքի մշակում և կատարելագոր
ծում. ծրագրային արտադրանքի տրամադրման
ծառայություններ (SAAS). որոնման համա
կարգերի տրամադրում հաղորդակցական
ցանցերի միջոցով տվ յալների ստացման
համար. ինտերնետային ծառայություններ.
երրորդ անձանց համար տեղեկատվության,
կայքերի և այլ աղբյուրների որոնում, զննում
և առբերում, որոնք մատչելի են համաշխար
հային համակարգչային ցանցերում և այլ հաղոր
դակցական ցանցերում. խորհրդատվական և
տեխնիկական աջակցության ծառայություններ
համակարգչային ապարատային և ծրագրային
արտադրանքի, հեռահաղորդակցության և
համաշխարհային դիրքավորման համակարգի
(GPS) ծառայությունների վերաբերյալ. օնլայն
միջոցների տրամադրում համաշխարհային
համակարգչային ցանցի և այլ համակարգչային
և էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցերի
միջոցով՝ հնարավորություն տալու համար օգտա
գործողներին ձայնագրությունների, տեսա
գրությունների, ֆիլմերի, տեքստերի և այլ մուլ
տիմեդիա բովանդակության ծրագրավորման
համար. տեխնիկական աջակցություն, այն է՝
համակարգչային ծրագրերի և ախտորոշման
համար անսարքության վերացման ծրագրերի
նորացում և պահպանում, և միացման անլար
սարքերի ու դրանց վերաբերող համակարգչային
ապարատային ու ծրագրային արտադրանքի
հետ կապված խնդիրների լուծում. եղանակի
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում
հեռահաղորդակցական ցանցերի, շարժական
հեռախոսների, հեռախոսների, բանական
հեռախոսների, ձեռքի էլեկտրոնային սարքերի և
նավարկման սարքավորումների միջոցով.
դաս 45. համակարգչային ծրագրային
արտադրանքի լիցենզավորում:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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(210) 20110426
(220) 01.04.2011

(111) 17558
(151) 26.09.2011
(181) 01.04.2021
(730) Հովիկ Խալիկյան, Երևան, Բաբայան 22,
բն. 22, AM
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկն եր բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների հա
մար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ
խական, լուսանկարչական, կինեմատ ոգ րա
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտրակ անության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով
աշխատող ապարատների մեխանիզմ ներ.
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մե
քենաներ, տեղեկատվության մշակման սար
քավորումներ և համակարգիչներ. կրակմ ա
րիչներ.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակ
ման, սառեցման, չորացման, օդափոխման,
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական
սարքեր.
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր,
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թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամա
նակաչափ սարքեր.
դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների հա
մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների).
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման
համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ.
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ.
հովանոցներ, անձրևակալներ և ձեռնափայտեր.
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական
իրեր.
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից,
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից,
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից պատ
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ
կարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. խո
զանակներ և դրանց պատրաստման համար
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների համար.
պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի
մշակված ապակի (բացառությամբ շինարարական
ապակու). ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ.
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
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վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա
դրանյութեր.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա
կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր
ծառնություններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու
թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի
ապահովում, զվարճություններ. մարզական
և մշակութային միջոցառումների կազմա
կերպում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերա
կան վերլուծումներ և հետազոտություններ.
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի
մշակում և կատարելագործում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ.
անասնաբուժական ծառայություններ. կենդա
նիների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետի
կական ծառայություններ. գյուղատ նտեսա
կան, այգեգործական և անտառաբ ուծական
ծառայություններ.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա
կանության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող անհա
տական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի կարիքները հոգալու համար։
____________________

(210) 20110489
(220) 15.04.2011

(111) 17559
(151) 26.09.2011
(181) 15.04.2021
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(730) «Լևոն և Լամարա» դեղատուն ՍՊԸ, Երևան,
Դավիթաշեն 1-ին թաղ., 21 շենք, AM
(442) 08.06.2011
(540)

(511)
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, ատամ
նաբուժական և անասնաբուժական սարքեր ու
գործիքներ, վերջավորությունների պրոթեզներ,
աչքերի և ատամների պրոթեզներ. ոսկրաբու
ժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու համար:
____________________

(210) 20110551
(220) 27.04.2011

(111) 17560
(151) 26.09.2011
(181) 27.04.2021
(730) «Տեխնոքեմ ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան,
Շինարարների 27, բն. 45, AM
(442) 20.05.2011
(540)

(511)
դաս 3. մաքրման, ողորկման, ճարպազերծման
և հղկամշակման պատրաստուկներ, ամանեղեն
լվանալու հեղուկներ:
____________________

(210) 20110552
(220) 27.04.2011

(111) 17561
(151) 26.09.2011
(181) 27.04.2021
(730) «Տեխնոքեմ ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան,
Շինարարների 27, բն. 45, AM
(442) 20.05.2011
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցման, լվացքի, մաքրման
և ճարպազերծման համար միջոցներ, կոնդի
ցիոներներ գործվածքի համար, օծանելիք,
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ,
լոսյոններ մազերի համար:
____________________
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(210) 20110553
(220) 27.04.2011

(111) 17562
(151) 26.09.2011
(181) 27.04.2021
(730) «Տեխնոքեմ ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան,
Շինարարների 27, բն. 45, AM
(442) 08.06.2011
(540)
(511)
դաս 3. կենցաղային լվանալու միջոց
ներ սանհանգույցների, ապակիների, պատու
հանների, գորգերի, վառարանների, ջեռոցների
և մեքենաների համար.
դաս 5. դեղագործական և հիգիենիկ պատ
րաստուկներ, վարակազերծիչ միջոցներ, ֆունգի
ցիդներ, հերբիցիդներ:
____________________

(210) 20110554
(220) 27.04.2011

(111) 17563
(151) 26.09.2011
(181) 27.04.2021
(730) «Տեխնոքեմ ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան,
Շինարարների 27, բն. 45, AM
(442) 20.05.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և հիգիենիկ պատ
րաստուկներ, վարակազերծիչ միջոցներ, ֆուն
գիցիդներ, հերբիցիդներ:
____________________

(111) 17564
(151) 26.09.2011
(181) 16.05.2021
(730) Շերինգ-Փլաու Լթդ., CH
(442) 22.06.2011
(540)
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(210) 20110639
(220) 20.05.2011

(111) 17565
(151) 26.09.2011
(181) 20.05.2021
(730) Տենարիս Քընեքշնզ Բ.Վ., NL
(442) 22.06.2011
(540)

(511)
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. մետաղ յա շինանյութեր.
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և շինու
թյուններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների հա
մար. սովորական մետաղից ոչ էլեկտրական
ճոպաններ և լարեր. երկաթյա իրեր, մետաղյա
սարքավորումների փոքր տարրեր. մետաղ յա
խողովակներ և փողեր, չհրկիզվող պահարան
ներ. սովորական մետաղներից պատրաստված
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
հանքանյութեր:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110640
(220) 20.05.2011

(111) 17566
(151) 26.09.2011
(181) 20.05.2021
(730) Տենարիս Քընեքշնզ Բ.Վ., NL
(442) 22.06.2011
(540)

(210) 20110622
(220) 16.05.2011

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդկանց համար:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(591) Նշանը պահպանվում է մոռագույն, կա
նաչ, կապույտ և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. մետաղ յա շինանյութեր.
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և շինու
թյուններ. մետաղ յա նյութեր ռելսուղիների
համար. սովորական մետաղից ոչ էլեկտրական
ճոպաններ և լարեր. երկաթյա իրեր, մետաղյա
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սարքավորումների փոքր տարրեր. մետաղ յա
խողովակներ և փողեր, չհրկիզվող պահարան
ներ. սովորական մետաղներից պատրաստված
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
հանքանյութեր:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110658
(220) 26.05.2011

(111) 17567
(151) 26.09.2011
(181) 26.05.2021
(730) Արմեն Ճգնավորյան, Երևան, Տպագրիչների
17, բն. 6, AM
(442) 22.06.2011
(540)

(511)

10
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(511)
դաս 35. առևտուր.
դաս 36. ապահովագրություն և անշարժ
գույքի գործակալություն.
դաս 39. տաքսի ծառայություն.
դաս 43. ռեստորան, բար, հանդիսությունների
սրահ՝ ընդգրկված 43-րդ դասում.
դաս 44. գեղեցկության սրահ.
դաս 45. հարսանյաց սրահ:
____________________

(210) 20110683
(220) 01.06.2011

(111) 17569
(151) 26.09.2011
(181) 01.06.2021
(730) «Բարվա» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 41, AM
(442) 07.07.2011
(540)

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
____________________

(210) 20110666
(220) 27.05.2011

(111) 17568
(151) 26.09.2011
(181) 27.05.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմինե Գրիգորյան,
Երևան, Բագրատունյաց 7, AM
(442) 22.06.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ և կապույտ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 9. անձրևային տեղումների խթանման
էկոլոգիապես մաքուր տեխնոլոգիա (անձրևային
տեղումների արհեստական խթանման սարքա
վորում), որն ակուստիկական ալիքների և բացա
սական իոնների հոսքի միաժամանակյա ազդե
ցությամբ ազդում է ամպերի կառուցվածքի
վրա:
____________________

82

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.10.2011

10

ՄԱՍ
№ 1

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին
(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

6329
28.09.2021
						
6607

01.08.2011

						

(730)
Նշանի իրավատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

«Հայրենյաց բարիքներ» ՍՊԸ, Երևան, Նուբարաշեն 11 փող., 12		
շենք, բն.16, AM
«Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ,
Երևան, Նորքի 47, Հովսեփյան 26, AM

6704

28.06.2021

Սանգյոնգ Մոութր Քամփնի, KR

6744		

11.09.2021

Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտիկուտի նահանգ, US

6837		

25.09.2021

«Նոյան տապան» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության հրապարակ,

						

Կառավարական 2 շենք, AM

6865

03.09.2021

Սթենդրդ Թբեքոու Ինքորփորեյթիդ Լթդ, GE

7196		

11.09.2021

Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

7197		

11.09.2021

Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

7198		

11.09.2021

Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL
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№

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на изобретения

ՄԱԴ
МПК

Արտոնագրի
համարը

A23L 1/00

2555 A

F16L 23/00

2560 A

A61C 13/00

2556 A

F24J 2/00

2561 A

Номер
патента

A61C 8/00

2556 A

F28D 15/00

2561 A

D03D 49/00

2557 A

G01R 3/00

2562 A

G01R 15/00

2562 A

G05B 19/00

2563 A

G05D 13/00

2564 A

H02P 8/00

2563 A

A21D 2/00

2554 A

E05B 35/00

2558 A

A21D 8/00

2554 A

E21B 25/00

2559 A

A21D 8/00

2555 A

F16J 15/00

2560 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на полезные модели

ՄԱԴ
МПК

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

A63H 33/00

267 U

E21D 11/00

268 U

F03B 13/00

269 U

F03G 7/00

269 U

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы
ԱՆՄԴ
МКПО
25-01
25-02

Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

260 S
261 S
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10

ՄԱՍ
1
№

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 1082

Գրանցում No 1084

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3905

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

73 (1) Իրավատեր Հյուլիթ-Փեքարդ Քամփնի,
Դելավերի նահանգ

404, 416, 6536, 430, 383, 8517, 7796, 8516,

HEWLETT-PACKARD COMPANY, State of Delaware
3000 Hanover Street, Palo Alto, California 94304,
USA, US

12736, 377, 384, 428, 424, 412, 408, 3883,

73 (2) Իրավունքներն ստացող Հյուլիթ-Փեքարդ
Դիվելոփմենթ Քամփնի, Լ.Փ.

385, 4819, 5322, 413, 414, 390, 12360, 399,

HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY,
L.P. 11445 Compaq Center Drive West, Houston,
Texas 77070, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն

12731, 13384, 7299, 409, 386, 12728, 12361,

Գրանցված է
02.09.2011
_____________________

435, 15559, 16366, 432, 12733, 380, 10941,

Գրանցում No 1083
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 10432, 10433
73 (1) Լիցենզատու«Երևանյան կոնյակի տուն»
ՍՊԸ, ք. Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 1ա, AM
73 (2) Լիցենզառու “Սամկոն” ՍՊԸ, ք. Երևան,
Տպագրիչների 8, բն. 9, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը
20.10.2015
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
13.09.2011
_____________________

(11) Վկայական No419, 431, 382, 3939, 2590,
429, 411, 13327, 13328, 14914, 5521, 3543, 395,
3940, 5751, 5750, 5752, 381, 4914, 407, 2589,
433, 5574, 420, 15895, 5748, 5749, 391, 2588,
401, 436, 13228, 12741, 12732, 12171, 12362,
12730, 14454, 12729, 7668, 5522, 4886, 379,
4932, 418, 403, 426, 423, 415, 3744, 406, 427,
417, 13963, 13962, 3937, 12737, 12738, 12739,
6127, 16907, 16908, 10778, 393, 7188, 434,
422, 378, 16701, 6202, 4436, 5657, 5658, 2675,
12735, 12734, 10946, 13348, 421
73 (1) Իրավատեր Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա.
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud
3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ֆիլիփ Մորիս
Բրենդս Սառլ
PHILIP MORRIS BRANDS SARL, Quai Jeanrenaud
3, 2000 Neuchatel, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
20.09.2011
_____________________
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10

ՄԱՍ
1
№

Տեղեկություններ

գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения

о досрочном прекращении действия патентов на изобретения
(за неуплату годовых госпошлин)

Արտոնագրի
համարը

Գործողության
դադարեցման
թվականը

2096

15.03.2011

2153

20.03.2011

2154

06.03.2011

Дата
прекращения
действия

2377

10.02.2011

2383

15.03.2011

2038

30.03.2011

2398

18.03.2011

2061

08.02.2011

2542

26.02.2011

Номер
патента

Տեղեկություններ

արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի գործողության վաղաժամկետ
դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения

о досрочном прекращении действия свидетельств на промышленные образцы
(за неуплату годовых госпошлин)

Վկայագրի
համարը

Գործողության
դադարեցման
թվականը

Номер
свидетельства

Дата
прекращения
действия

145S

19.10.2010
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10

ՄԱՍ
1
№

Տեղեկություններ

որոշ ապրանքային նշանների հայտերով ընդունված որոշումների մասին
(Հրապարակվում են համաձայն «Վարչարարության հիմունքների և վարչական
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 59-րդ հոդվածի 1-ին և 5-րդ մասերի)

Ապրանքային նշանը գրանցելու մասին որոշումներ

(210)
(220)
(730)
(540)

Հայտի № 20100752
Հայտի ներկ. թվ 24.05.2010
Հայտատու՝ «Ջոնարտ» ՍՊԸ, Երևան,
Տիգրան Մեծի նրբ., բն. 17
Ապրանքային նշան՝ FISH HOUSE

(210)
(220)
(730)
(540)

Հայտի № 20091188
Հայտի ներկ. թվ 02.10.2009
Հայտատու՝ Անհատ ձեռնարկատեր
Սուրեն Ասպոյան, ք.Երևան, Էրեբունու
20, բն. 25
Ապրանքային նշան՝ ԱՐԱՔՍ
Ապրանքային նշանի գրանցումը
մերժելու մասին որոշումներ.

_________________________

(210)
(220)
(730)
(540)

Հայտի № 20100753
Հայտի ներկ. թվ 24.05.2010
Հայտատու՝ «Ջոնարտ» ՍՊԸ, Երևան, 		
Տիգրան Մեծի նրբ., բն. 17
Ապրանքային նշան՝ ՁԿԱՆ ՏՈՒՆ

_________________________

(210)
(220)
(730)
(540)

Հայտի № 20101213
Հայտի ներկ. թվ 19.08.2010
Հայտատու՝ «Բարձրունի» ՍՊԸ
Ապրանքային նշան՝«ԲԺԻՇԿ
ԱՅԲՈԼԻՏ», «ԴՈԿՏՈՐ ԱՅԲՈԼԻՏ»
(ռուս.), «DOCTOR AIBOLIT»

_________________________

(210)
(220)
(730)
(540)

Հայտի № 20100754
Հայտի ներկ. թվ 24.05.2010
Հայտատու՝ «Ջոնարտ» ՍՊԸ, Երևան,
Տիգրան Մեծի նրբ., բն. 17
Ապրանքային նշան՝ ДОМ РЫБЫ

_________________________

_________________________
(210)
(220)
(730)

Հայտի № 20110199
Հայտի ներկ. թվ 25.02.2011
Հայտատու՝ «Մուրադինի» ՍՊԸ
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(540)

10

ՄԱՍ
1
№

Հայտի № 20100129
Հայտի ներկ. թվ 04.02.2010
Հայտատու՝ «Սարգիս և Անուշավան
եղբայներ» ՍՊԸ
Ապրանքային նշան՝ ANGEL SOFT

_________________________
_________________________

(210)
(220)
(730)
(540)

Հայտի № 20101126
Հայտի ներկ. թվ 30.07.2010
Հայտատու՝ Արտակ Թորոսյան
Ապրանքային նշան՝ COFEX

_________________________

(210)
(220)
(730)
(540)

Հայտի № 20110229
Հայտի ներկ. թվ 02.03.2011
Հայտատու՝ Անհատ ձեռնարկատեր
Սարգիս Հակոբյան
Ապրանքային նշան՝ armas

_________________________
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1
№

Ուղղում
Поправка
2011թ №8 պաշտոնական տեղեկագրի «Հաղորդագրություններ» բաժնում տեղեկություններ
Գյուտերի արտոնագրերի վաղաժամկետ դադարեցման մասին ցուցակից հանել №2371 (29.12.2010թ.)
գյուտի արտոնագրին վերաբերող տեղեկոււթյունները։
В официальном бюллетене № 8, 2011г (29.12.2010г) в разделе “Сообщения”, из перечня сведений
о досрочном прекращении действия патентов на изобретения исключить сведения, касающиеся
патента №2371.

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
արտոնագրատիրոջ անվան, ազգանվան, հայրանվան (անվանման) և(կամ) բնակության
(գտնվելու վայրի) հասցեի փոփոխության մասին
СВЕДЕНИЯ
об изменении имени, фамилии, отчества (наименования) и (или) адреса места
проживания (местонахождения)

2009 թ №3 պաշտոնական տեղեկագրի գյուտի №2232 արտոնագրի արտոնագրատիրոջ
անվանումը փոփոխվել է՝ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն» ՊՈԱԿ։

В официальном бюллетене №3, 2009г. Наименование патентавладельца патента №2232 изменена
на Научно-призводственный центр “Армбиотехнология”, НАН РА ГНКО.
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Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9
11
13

71
72
73
74

номер патента
код вида документа
A патент на изобретение
В заключение о патентоспособности
номер заявки
дата подачи заявки
дата выставочного приоритета
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
дата публикации сведений о патенте
индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
название изобретения
источники информации
реферат или формула изобретения
номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена
данная заявка
заявитель, код страны
автор (ы), код страны
патентообладатель, адрес, код страны
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)

21
22
23
31
32
33
45
51
54
56
57
62

ИЗОБРЕТЕНИЯ
25.10.2011

10

ՄԱՍ
№ 1

Сведения о выданных патентах
(51) (2011.01)
(11) 2554
(13) A
A21D 8/00
A21D 2/00
(21) AM20100042
(22) 20.04.2010
(71) Ваграм Габзималян (AM), Епраксия Гомцян (AM)
(72) Ваграм Габзималян (AM), Епраксия Гомцян (AM)
(73) Ваграм Габзималян, 0005, Ереван, пр.
Арцахи 1, кв. 32 (AM), Епраксия Гомцян, 0096,
Ереван, Молдовакан 46, кв. 42 (AM)
(54) Способ производства хлебобулочного
изделия
(57) Изобретение относится к пищевой промыш
ленности, в частности, к способам производства
хлебобулочных изделий и может быть исполь
зовано для производства хлебобулочных изделий
функционального назначения.
Способ приготовления включает приготов
ление теста, введение в тесто комплекса пищевой
добавки, брожение теста, его разделку, расстойку
и выпечку тестовых заготовок. Комплекс пище
вой добавки содержит высушенный помол
пищевых волокон вытяжки топинамбура, помол
ростков пророщенного ячменя, мякоть тыквы и
лицетин. При этом пищевую добавку вводят в
количестве 3-7% к массе муки при температуре
30-35°C в виде водного раствора, при массовом
соотношении воды и пищевой добавки 5:1.
Повышается биологическая и пищевая
ценность хлебобулочных изделий.
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2555
(13) A
A23L 1/00
A21D 8/00
(21) AM20100041
(22) 20.04.2010
(71) Ваграм Габзималян (AM), Епраксия Гомцян (AM)
(72) Ваграм Габзималян (AM), Епраксия Гомцян (AM)
(73) Ваграм Габзималян, 0005, Ереван, пр.
Арцахи 1, кв. 32 (AM), Епраксия Гомцян, 0096,
Ереван, Молдовакан 46, кв. 42 (AM)
(54) Комплекс пищевых добавок
(57) Изобретение относится к пищевой промыш
ленности, в частности, к пищевым добавкам
функционального назначения.
Комплекс пищевых добавок содержит высу

шенную и размолотую вытяжку топинамбура,
помол ростков пророщенного ячменя, мякоть
тыквы, лецитин, при следующем соотношении
компонентов, масс. %: высушенная и размолотая
вытяжка топинамбура – 15.0–16.0, помол ростков
пророщенного ячменя 15.0–06.0, мякоть тыквы
39.0–40.0, лецитин 29.0-30.0.
Повышаются функциональные свойства
пищевого продукта.
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2556
(13) A
A61C 8/00
A61C 13/00
(21) AM20110057
(22) 06.05.2011
(71) Карен Григорян (AM)
(72) Карен Григорян (AM), Айк Касян (AM)
(73) Карен Григорян, 0010, Ереван, Вардананц
5а, кв. 352 (AM)
(54) Зубной имплантант
(57) Изобретение относится к стоматологическим
ортопедическим устройствам, которые приме
няются для установки зубных протезов с по
мощью внутрикостных имплантатов.
Имплантат содержит внутрикостную часть с
центральным отверстием, абатмент и фиксирующий
винт. Внешняя поверхность внутрикостной части
коническая и снабжена кольцевыми выступами, а
его апикальный конец выполнен в виде внешней
цанги. Центральное отверстие внутрикостной части
составлено из гнезда абатмента, цилиндрического
участка и участка цанги. Фиксирующий винт
имеет взаимодействующую с цангой головку,
которая может быть выполнена как с конической
взаимодействующей поверхностью, так и с
округлой. Цилиндрический участок центрального
отверстия внутрикостной части выполнен
резьбовым. Создается возможность закрытия
(зашивания) разреза десны после фиксации
внутрикостной части в челюсти и выдержки до
полной интеграции имплантата.
Снижается опасность проникновения инфек
ции на период интеграции имплантата, 6 ил.
_____________________
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(51) (2011.01)
(11) 2557
(13) A
D03D 49/00
(21) AM20110081
(22) 06.07.2011
(71) Ашот Папоян (AM), Вардуи Мурадян (AM)
(72) Ашот Папоян (AM), Вардуи Мурадян (AM)
(73) Ашот Папоян, 3118, Гюмри, 26 Комисарнери
60 (AM), Вардуи Мурадян, 3104, Гюмри, Руставели
2 пер.,1 (AM)
(54) Устройство подачи уточных нитей на пнев
морапирном ткацком станке
(57) Изобретения относится к текстильной про
мышленности.
Устройство содержит установленные в
технологической последовательности две па
раллельные бобины, первую пару направляю
щих, два приспособления передающих натя
жение, приспособление измеряющее длину
нитей, направляющий механизм нитей, компен
сатор, вторую пару направляющих, два конт
рольных приспособления и рапираторы для
подачи и приёма нитей. Устройство содержит
дополнительную направляющую, установленную
между механизмами натяжения нитей и измерения
длин. Направляющий механизм нитей выполнен
в виде одной направляющей, глазок которой,
глазок дополнительной направляющей и глазок
компенсатора разделены перегородкой на две
отдельные части, а рапираторы для подачи и
приёма нитей имеют разделенные перегородкой
отдельные воздуховоды для каждой нити..
Повышается качество ткани и произв о
дительность станка, расширяются его техно
логические возможности, 2 ил..
_____________________

(51) (2011.01)		
(11) 2558
(13) A
E05B 35/00
(21) AM20100134
(22) 11.10.2010
(71) Погосян Альберт (AM)
(72) Погосян Альберт (AM)
(73) Погосян Альберт, 0088, Ереван. ул. Шираки
20. кв. 30 (AM)
(54) Врезной замок со съемным цилиндровым
механизмом
(57) Врезной замок со сьемным цилиндровым
механизмом имеет корпус, установленный в
нем засов, элемент, несущий засов, сьемный
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цилиндровый механизм с вращающимся на
угол 180° рычагом. На конце рычага сьемного
цилиндрового механизма выполнен выступ,
имеющий цилиндрическую поверхность. На
засове с возможностью вращения одним концом
закреплен подпружиненный подковообразный
рычаг. Ось отверстия выполненного на другом
конце подковообразного рычага соосна оси
выступа на рычаге сьемного цилиндрового ме
ханизма установленного в замок.
Упрощается конструкция, улучшается
эксплуатация и повышается надежность работы
замка, 2 ил.
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2559
(13) A
E21B 25/00
(21) AM20110073
(22) 21.06.2011
(71) Георгий Карапетян (AM), Григор Карапетян (AM)
(72) Георгий Карапетян (AM), Григор Карапетян (AM)
(73) Георгий Карапетян, 0092, Ереван, 7-ой
микрорайон Нор Норка 33, кв. 12 (AM), Григор
Карапетян, 0092, Ереван, 7-ой микрорайон Нор
Норка 33, кв. 12 (AM)
(54) Колонковый буровой снаряд
(57) Изобретение относится к буровой технике,
в частности, к тем случаям геологоразведочного
бурения, когда скважина проходит через пес
чанный или другой сыпучий слой и извлекать
керн требуется без нарушения его структуры.
Буровой снаряд состоит из буровой ко
ронки, которая закреплена на внешней колон
ковой трубе, из узла кернорвателя, запорного
узла и керноприемника. Последние два узла
подпружинены. Керноприемник представляет
собой укороченный отрезок трубы - цилин
дрическую гильзу, которая вдоль оси трубы
разделена на два полуцилиндра. Сложенный из
двух полуцилиндров керноприемник размещен
в полости внутренней колонковой трубы с
возможностью скользящего перемещения
вдоль ее оси. Запорный узел составлен из
первого и второго одинаковых запорных
устройств, которые размещены в полости вну
тренней колонковой трубы с возможностью
скользящего перемещения вдоль ее оси.
Первое запорное устройство примыкает к
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нижнему концу керноприемника, а второе –
к верхнему концу керноприемника. Запорное
устройство выполнено с центральным отверстием
квадратного сечения, в котором размещены
прямоугольные поворотные створки.
Упрощается конструкция бурового снаряда,
повышается процент выхода керна, 3 ил.
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2560
(13) A
F16J 15/00
F16L 23/00
(21) AM20110015
(22) 03.06.2009
(85) 16.02.2011
(86) PCT/CZ2009/000078, 03.06.2009
(87) WO2010/006561 A1
(31) PV 2008-445 (32) 16.07.2008 (33) CZ 		
PV 2009-96
18.02.2009
CZ
(71) МИКО СПОЛ. С.Р.О (CZ)
(72) Мирослав Крейци (CZ)
(73) МИКО СПОЛ. С.Р.О. (CZ)
(54) Плоская гребенчатая уплотнительная
прокладка с двухсторонними накладками
для герметизации разьемных фланцевых
соединений
(57) Плоская гребенчатая уплотнительная
прок ладка с двухсторонними накладками
для герметизации разьемных фланцевых
соедин ений, имеющая две уплотнительные
контактные поверхности, в которых выполнены
концентрические V-образные пазы с углом
раскрытия 90°, при этом на обеих уплотни
тельных контактных поверхностях гребенчатой
уплотн ительной прокладки, между пазами
созданы концентрические поверхности пос
тоянной ширины от 0,2 до 0,6мм, а дно впадин
концентрических пазов выполнено с закруглением
радиусом 0,3-0,5мм.
Обеспечивается наибольший уплотняющий
эффект, повышается надежность фланцевых
соединений и увеличивается срок эксплуатации,
9 ил.
(74) З. Манукян
_____________________
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(51) (2011.01)		
(11) 2561
(13) A
F24J 2/00
F28D 15/00
(21) AM20110091
(22) 22.07.2011
(71) Юрик Авагян (AM)
(72) Юрик Авагян (AM)
(73) Юрик Авагян, 0019, Ереван, Ахбюр Сероб 1, кв.
57 (AM)
(54) Солнечный тепловой коллектор
(57) Изобретение относится к гелиотехнике,
а именно, к солнечным коллекторам в виде
тепловой трубы и может быть использовано
для нагрева жидких или газообразных тепло
носителей.
Солнечный тепловой коллектор содер
жит канал теплоносителя и тепловую тру
бу, включающую испарительный и конден
сационный участки. Тепловая труба состоит из
передней гофрированной стенки и основания,
которые являются сторонами плоской трубы.
В конденсационном участке тепловой трубы
имеется уширение, в котором размещен канал
теплоносителя, выполненный в виде трубы.
Упрощается конструкция, повышается ее
технологичность, yвеличивается поверхность
теплосъема, 6 ил.
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2562
(13) A
G01R 3/00
G01R 15/00
(21) AM20100109
(22) 17.08.2010
(71) Андраник Оганесян (AM), Арег Григорян (AM)
(72) Андраник Оганесян (AM), Арег Григорян (AM)
(73) Андраник Оганесян, 0017, Ереван, 6-я линия
Саритаг 36 (AM), Арег Григорян, 0012, Ереван, ул.
Комитаса 34, кв. 20 (AM)
(54) Преобразователь для измерения линейной
скорости передвижения ферромагнитного
тела и регистрации его координат
(57) Изобретение относится к области инфор
мационно-измерительной техники и может
применяться как для измерения линейных ско
ростей тел, изготовленных из ферромагнитных
материалов, так и для регистрации координат
линейного перемещения этих тел. Преобразо
ватель содержит ферромагнитный сердечник
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с двухс торонними магнитными полюсами, на
котором соосно расположены измерительная
обмотка и подключенная к источнику постоянного
тока основная обмотка. Магнитные полюса на
правлены в сторону линейного передвижения
ферромагнитного тела.
Увеличиваются функциональные возмож
ности преобразователя, 1 ил.
_____________________

(51) (2011.01)		
(11) 2563
(13) A
G05B 19/00
H02P 8/00
(21) AM20110056
(22) 06.05.2011
(71) “Государственный инженерный университет
Армении” государственная некоммерческая
организация (AM)
(72) Ваан Арутюнян (AM), Петуш Ширинян (AM)
Гурген Барегамян (AM)
(73) “Государственный инженерный университет
Армении” государственная некоммерческая
организация, 0009, Ереван, Терьян 105 (AM)
(54) Устройство для многорежимного управ
ления m-фазным шаговым двигателем
(57) Изобретение относится к области автома
тики и электротехники и может быть исполь
зовано в электрических приводах исполни
тельных механизмов роботов, станков с про
граммным управлением и периферийных ус
тройств вычислительных машин.
Устройство содержит микроконвертер c
внутренними m преобразователями числонапряжение и 2m выходами задания рабочих
режимов, в каждом переходе управления
двигателем два аналоговых ключа, которые
общими информационными входами соединены
с выходом преобразователя число-напряжение
данного перехода, а входами управления
соединены с соответствующими выходами
з ад ания рабочих режимов, а выход ами
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соединены с входами полумостовых усилите
лей, общие выходы которых присоединены к
соответствующим обмоткам двигателя.
Упрощается схема устройства, расширяются
функциональные возможности, повышается
надежность, 2 ил.
_____________________

(51) (2011.01)		
(11) 2564
(13) A
G05D 13/00
(21) AM20110084
(22) 11.07.2011
(71) Саргис Мартиросян (AM)
(72) Саргис Мартиросян (AM)
(73) Саргис Мартиросян, 0105, Ереван, Оганов
36, кв. 43 (AM)
(54) Двухзвенный кинематический механизм
(57) Двухзвенный кинематический механизм
относится к цилиндрическим кинематическим
парам, в которых имеются элементы, тормозящие
свободное перемещение подвижного звена и
может быть использован в устройствах замед
ления, демпферах, виброгасителях, успокоителях,
а также в устройствах выдержки времени. Пер
вое звено представляет собой цилиндрический
зубчатый стержень, зубья которого выпол
нены в виде спирали вдоль стержня, а второе
звено выполнено в виде диска с центральным
отверстием, диаметр которого соответствует
неравенству (D1 - h) < D2 < D1 где D1 - диаметр
первого звена, h - высота зуба первого звена, D2
- диаметр отверстия второго звена. Зубья первого
звена и стенки отверстия второго звена могут
иметь как треугольный, так и круглый профиль.
По краю диска второго звена выполнено коль
цевое утолщение.
Обеспечивается непрерывность рабочего
цикла, упрощается конструкция механизма, 8
ил.
_____________________
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Сведения о выданных патентах
(51) (2011.01)		
(11) 267
(13) U
A63H 33/00
(21) AM20110076U
(22) 27.06.2011
(71) Арман Оганесян (AM)
(72) Арман Оганесян (AM)
(73) Арман Оганесян, 0015, Ереван, Григор
Лусаворич 12, кв. 2а (AM)
(54) Познавательно-игровая книга
(57) Полезная модель относиться к игровым
книгам, в частности, к развлекательным и обуча
ющим играм и книгам.
Игровая книга выполнена с возможностью
вращения листов вокруг горизонтальной оси.
Игровая книга выполнена в виде подставки
и установленных на ней с помощью стержня
коробок. Подставка имеет три стержня, с установ
ленными на каждом стержне пятью коробками.
Подставка выполнена в виде основания с при
соединенными к ней вертикальными стояками с
противолежащими глухими отверстиями. Каждая
коробка состоит из двух частей, у которых по
всему периметру боковой поверхности сделаны
соответсвующие выемки, причем выемка на
одной части сделана с возможностью вхождения
в соответствующую выемку другой части.
На утончённых двух противоположных боко
вых поверхностях частей коробки выполнены
соосные сквозные отверстия. На нижней части
одной из лицевых сторон коробки и на верхней
части ее противополжной стороны выполнены
выемки.
Игра способствует развитию памяти у ребенка,
повышает внимательность и любознательность,
12 ил.
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 268
(13) U
E21D 11/00
(21) AM20110074U
(22) 23.06.2011
(71) “Ереванский государственный университет
архитектуры и строительства” государственная
некоммерческая организация (AM)
(72) Ваче Токмаджян (AM), Вальтер Атанесян (AM)

(73) “Ереванский государственный университет
архитектуры и строительства” государственная
некоммерческая организация, 0009, Ереван,
Терьян 105 (AM)
(54) Устройство для бетонирования обделки
гидротехнических туннелей
(57) Полезная модель относится к строитель
ству и может быть использовано для бето
нирования обделки гидротехнических тун
нелей криволинейного сечения подвижными
металлическими опалубками.
Устройство содержит подвижную опорную
конструкцию, опалубочные криволинейные
щиты, отрывные вертикальные домкраты
криволинейных щитов. Подвижная опорная
конструкция выполнена в виде подвижной
опорной продольной фермы на колесах и
гидродомкратах. Опалубочные криволинейные
щиты составлены из боковых щитов, а также
верхних и нижних вставных щитов, отрывные
вертикальные домкраты которых выполнены
в виде гидроцилиндров. Опалубка составлена
из секций, причем передняя секция содержит
торцовый щит. Верхняя и нижняя вставные
щиты этой секции посредством гидроцилиндров
жестко присоединены к опорной ферме. Штоки
гидроцилиндров, посредством пар шарнирных
рычагов, присоединены к боковым щитам
секции, которые установлены с возможностью
перемещения на роликах по направляющим
фермы. Последующие секции опалубки, с воз
можностью движения посредством салазок,
установлены на опорной ферме, а гидроцилиндры
и направляющие прикреплены к салазкам.
Ускоряется бетонирование, повышается
производительность труда, 3 ил.
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 269
(13) U
F03G 7/00
F03B 13/00
(21) AM20110082U
(22) 06.07.2011
(71) Торгом Сеферян (AM), Ерванд Сеферян (AM),
Грант Сеферян (AM)
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(72) Торгом Сеферян (AM), Ерванд Сеферян (AM),
Грант Сеферян (AM)
(73) Торгом Сеферян, 0061, Ереван, Фрунзе
18, кв. 59 (AM), Грант Саферян, 0061, Ереван,
Фрунзе 18, кв. 59 (AM), Ерванд Сеферян, 0061,
Ереван, Фрунзе 18, кв. 59 (AM)
(54) Комбинированная энергетическая установка
(57) Полезная модель относится к энергетике, в
частности, к экологически чистым комбиниро
ванным энергетическим установкам.
Комбинированная энергетическая установка
имеет преобразователи солнечной энергии и энер
гии ветра, а также накопитель электроэнергии.
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У берега на сооруженном каркасе из столбов на
первом этаже двухэтажного строения установлен
дополнительно преобразователь гидроэнергии.
На втором этаже установлен ветроэнергетический
преобразователь с самоуправляемой инерционной
системой. На крыше строения установлен
преобразователь солнечной энергии, который
изготовлен из панелей с солнечными батареями,
у которых фотоэлементы на обратной стороне.
Уменьшается используемая территория,
обслуживающий персонал, экономятся мате
риальные ресурсы, понижается себестоимость
электроэнергии, 2 ил.
_____________________
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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
23
24
31
32
33
51
54

дата поступления заявки
дата выставочного приоритета
дата регистрации
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
название промышленного образца

55*
71
72

изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
заявитель, код страны
автор, код страны

73

правообладатель, адрес, код страны

74

патентный поверенный

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е О Б РА З Ц Ы
25.10.2011
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Сведения о зарегистрированных
промышленных образцах

(51) 25-01
(11) 260
(13) S
(21) 20110013
(22) 16.05.2011
(71) ООО“Элтехмир” (AM)
(72) Мкртчян Корюн, (AM) Мкртчян Ара (AM)
(73) ООО “Элтехмир”, Ереван, ул. Ачаряня 1612 (AM)
(54) Профили для окон и дверей (7 вариантов)
(55)*
_____________________

(51) 25-02
(11) 261		
(13) S
(21) 20110010
(22) 25.03.2011
(71) ООО “Вилламо” (AM)
(72) Эдвард Усикович Ананян (AM)
(73) ООО “Вилламо”, Ванадзор, ул. ул. Налбандяна,
2-ой пер., дом 13 (AM)
(54) Дверь (4 варианта)
(55)*
_____________________
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Պետությունների, տարածքների
եւ միջկառավարական կազմակերպությունների

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AP

AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BX

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH

Անդորրա
Արաբական Միացյալ
Ամիրայություններ
Աֆղանստան
Անտիգուա եւ
Բարբուդա
Անգիլա
Ալբանիա
Հայաստան
Նիդեռլանդական
Անտիլներ
Անգոլա
Մտավոր սեփակա-		
նության աֆրիկյան
տարածաշրջանային
կազմակերպություն 		
(ՄՍԱՏԿ)
Արգենտինա
Ավստրիա
Ավստրալիա
Արուբա
Ադրբեջան
Բոսնիա եւ Հերցեգովինա
Բարբադոս
Բանգլադեշ
Բելգիա
Բուրկինա Ֆասո
Բուլղարիա
Բահրեյն
Բուրունդի
Բենին
Բերմուդա
Բրունեյ Դարասսալամ
Բոլիվիա
Բրազիլիա
Բահամներ
Բութան
Բուվեի կղզի
Բոտսվանա
Ապրանքային նշանների
եւ արդյունաբերական
նմուշների Բենիլյուքսի
գերատեսչություն
Բելառուս
Բելիզ
Կանադա
Կոնգոյի
Դեմոկրատական
Հանրապետություն
Կենտրոնական
Աֆրիկյան
Հանրապետություն
Կոնգո
Շվեյցարիա

CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EA
EC
EE
EG
EH
EM

EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GC

GD

Փղոսկրի Ափ
Կուկի Կղզիներ
Չիլի
Կամերուն
Չինաստան
Կոլումբիա
Կոստա Ռիկա
Կուբա
Կանաչ հրվանդան
Կիպրոս
Չեխիայի
Հանրապետություն
Գերմանիա
Ջիբութի
Դանիա
Դոմինիկա
Դոմինիկյան
Հանրապետություն
Ալժիր
Եվրասիական
արտոնագրային կազմակերպություն (ԵԱԿ)
Էկվադոր
Էստոնիա
Եգիպտոս
Արեւմտյան Սահարա
Ներքին շուկայի
ներդաշնակման
գերատեսչություն
(ապրանքային նշաններ
եւ արդյունաբերական
նմուշներ)
Եվրոպական
արտոնագրային
գերատեսչություն (ԵԱԳ)
Էրիտրեա
Իսպանիա
Եթովպիա
Ֆինլանդիա
Ֆիջի
Ֆոլկլանդյան
կղզիներ (Մալվիններ)
Ֆարոյան Կղզիներ
Ֆրանսիա
Գաբոն
Միացյալ
Թագավորություն
Պարսից
Ծոցի արաբական
հանրապետությունների
համագործակցության
խորհրդի արտոնագրային վարչություն
Գրենադա

GE
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IM
IN
IQ
IR
IS
IT
JE
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW

Վրաստան
Գուեռնսեյ
Գանա
Ջիբրալթար
Գրենլանդիա
Գամբիա
Գվինեա
Հասարակածային
Գվինեա
Հունաստան
Հարավային Ջորջիա եւ
Հարավային Սենդվիչ
կղզիներ
Գվատեմալա
Գվինեա-Բիսաու
Գայանա
Հոնկոնգ
Հոնդուրաս
Հորվաթիա
Հայիթի
Հունգարիա
Մտավոր
սեփականության
համաշխարհային
կազմակերպության
միջազգային բյուրո
(ՄՍՀԿ)
Ինդոնեզիա
Իռլանդիա
Իսրայել
Այլովման
Հնդկաստան
Իրաք
Իրան (Իրանի
Իսլամական
Հանրապետություն)
Իսլանդիա
Իտալիա
Ջերսի
Ջամայկա
Հորդանան
Ճապոնիա
Քենիա
Ղրղզստան
Կամպուչիա
Կիրիբաթի
Կոմորոս
Սենտ Քիտս եւ Նեւիս
Կորեայի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Կորեայի
Հանրապետություն
Քուվեյթ
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KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO

Կայմանյան Կղզիներ
Ղազախստան
Լաոսի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Լիբանան
Սենտ Լյուսիա
Լիխտենշտայն
Շրի Լանկա
Լիբերիա
Լեսոտո
Լիտվա
Լյուքսեմբուրգ
Լատվիա
Լիբիայի Արաբական
Ջամահիրիա
Մարոկկո
Մոնակո
Մոլդովայի
Հանրապետություն
Մոնտենեգրո
Մադագասկար
Մակեդոնիա
Մալի
Միանմար
Մոնղոլիա
Մակաո
Հյուսիսային Մարիանյան
Կղզիներ
Մավրիտանիա
Մոնսեռա
Մալթա
Մավրիկիոս
Մալդիվներ
Մալավի
Մեքսիկա
Մալայզիա
Մոզամբիկ
Նամիբիա
Նիգեր
Նիգերիա
Նիկարագուա
Նիդեռլանդներ
Նորվեգիա

NP
NR
NZ
OA

OM
PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY
QA
QZ
RS
RO
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SU*
SV
SY

Նեպալ
Նաուրու
Նոր Զելանդիա
Մտավոր սեփականության աֆրիկյան
կազմակերպություն
(ՄՍԱԿ)
Օման
Պանամա
Պերու
Պապուա Նոր Գվինեա
Ֆիլիպիններ
Պակիստան
Լեհաստան
Պորտուգալիա
Պալաու
Պարագվայ
Կատար
Եվրոմիության բույսերի
տեսակների գրասենյակ
Սերբիա
Ռումինիա
Ռուսաստանի
Դաշնություն
Ռուանդա
Սաուդյան Արաբիա
Սողոմոնյան Կղզիներ
Սեյշելներ
Սուդան
Շվեդիա
Սինգապուր
Սուրբ Հեղինե
Սլովենիա
Սլովակիա
Սիեռա Լեոնե
Սան Մարինո
Սենեգալ
Սոմալի
Սուրինամ
Սաո Թոմե եւ Պրինցիպե
ԽՍՀՄ
Էլ Սալվադոր
Սիրիայի Արաբական
Հանրապետություն

SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW
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Սվազիլանդ
Տուրկս եւ Կեյկոս
Կղզիներ
Չադ
Տոգո
Թաիլանդ
Տաջիկստան
Արեւելյան Թիմոր
Թուրքմենստան
Թունիս
Տոնգա
Թուրքիա
Տրինիդադ եւ Տոբագո
Տուվալու
Տայվան (Չինաստանի
երկրամաս)
Տանզանիայի Միացյալ
Հանրապետություն
Ուկրաինա
Ուգանդա
Ամերիկայի Միացյալ
Նահանգներ
Ուրուգվայ
Ուզբեկստան
Սուրբ Առաջնորդարան
Սենտ Վինսենտ եւ
Գրենադիններ
Վենեսուելա
Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
Վիետնամ
Վանուատու
Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպություն
(ՄՍՀԿ)
Սամոա
Եմեն
Սերբիա եւ Մոնտենեգրո
Հարավային Աֆրիկա
Զամբիա
Զիմբաբվե

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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