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Տեղեկություններ տրված կարճաժամկետ
արտոնագրերի մասին
(51) 2022.01
(11) 704
(13) Y
A61K 9/00
A61K 35/00
(21) AM20210084Y
(22) 01.11.2021
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Արամ Միքայելյան
(AM), Աննա Գրիգորյան (AM)
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան»
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն,
Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), «Ակադեմիկոս Ի.Վ.
Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի
և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047,
Երևան, Արմենակյան 125 (AM), «Հայաստանի
ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան»
հիմնադրամ, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM)
(54) Համակցված ազդեցության հակաբոր
բոքային քսուք
(57)
Համակցված
ազդեցության
հակա
բորբոքային քսուք, որը ներառում է ակնամոմ և
բուսական ծագման յուղ. տարբերվում է նրանով,
որ լրացուցիչ ներառում է լանոլին, օշինդր
ցիտվարային եթերայուղ, իսկ որպես բուսական
ծագման յուղ վերցրած է զեյթունի յուղ, ծիրանի
կորիզի յուղ, մասուրի կորիզի յուղ և մասուրի
թարմ պտղախյուս, բաղադրամասերի հետևյալ
հարաբերակցությամբ, զանգվ. %
ակնամոմ                    
5,5-10,0
լանոլին                                     27,0-30,0          
օշինդր ցիտվարային եթերայուղ 2,5-6,0           
զեյթունի յուղ           
        
20,5-24,5  
ծիրանի կորիզի յուղ         
8,0-12,5       
մասուրի կորիզի յուղ                  1,0-3,5          
մասուրի թարմ պտղախյուս          մնացածը:              
____________________

(51) 2022.01
(11) 705
(13) Y
A61K 9/00
(21) AM20210085Y
(22) 01.11.2021
(72)
Գագիկ
Ներսիսյան
(AM),
Գոհար
Պետրոսյան (AM), Անի Միքայելյան (AM)

(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան»
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն,
Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), «Ակադեմիկոս Ի.Վ.
Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի
և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047,
Երևան, Արմենակյան 125 (AM)
(54) Մոմիկ
(57) Մոմիկ, որը պարունակում է ազդող նյութ
և մոմիկային հիմք. տարբերվում է նրանով,
որ լրացուցիչ պարունակում է մեղրամոմ,
որպես ազդող նյութ պարունակում է խաղողի
կորիզի յուղ, դդմի կորիզի յուղ և ակնամոմի
և զեյթունի յուղի խառնուրդ (1,0-1,5)։(3,0-5,0)
հարաբերակցությամբ,
որպես
մոմիկային
հիմք՝ վերցրած է սպերմացետի, կակաոյի
յուղի և չիչխանի յուղի խառնուրդ (0,52,5):(1,5-2,7):(0,5-2,5)
հարաբերակցությամբ,
2գ զանգված ունեցող մեկ մոմիկի համար
վերցրած
է
բաղադրամասերի
հետևյալ
հարաբերակցությունը, (գ).
մեղրամոմ
0,5
խաղողի կորիզի յուղ   
0,15
դդմի կորիզի յուղ
0,15
(1,0-1,5)։(3,0-5,0) հարաբերակցությամբ
վերցրած ակնամոմի և զեյթունի յուղի
խառնուրդ
0,2
մոմիկային հիմք
մնացածը։
____________________

(51) 2022.01
(11) 706
(13) Y
A61K 9/00
A61K 35/00
(21) AM20210086Y
(22) 01.11.2021
(72)
Գագիկ
Ներսիսյան
(AM),
Գոհար
Պետրոսյան (AM), Ինարա Նավթալյան (AM),
Անի Միքայելյան (AM)
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան»
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն,
Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), «Ակադեմիկոս Ի.Վ.
Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի
և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047,
Երևան, Արմենակյան 125 (AM)
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(54) Համակցված ազդեցության հակաբոր
բոքային քսուք
(57)
Համակցված
ազդեցության
հակա
բորբոքային քսուք, որը ներառում է ակնամոմ և
բուսական ծագման յուղ. տարբերվում է նրանով,
որ լրացուցիչ ներառում է լանոլին, օշինդր
ցիտվարային եթերայուղ, իսկ որպես բուսական
ծագման յուղ վերցրած է ծիրանի կորիզի յուղ,
խաղողի կորիզի յուղ, չիչխանի կորիզի յուղ,
չիչխանի
պտղախյուս,
բաղադրամասերի
հետևյալ հարաբերակցությամբ, զանգվ.
ակնամոմ
4,5-6,5
օշինդր ցիտվարային եթերայուղ 2,5-4,5
ծիրանի կորիզի յուղ                    9,0-11,5
խաղողի կորիզայուղ
18,5-20,5
չիչխանի կորիզայուղ
2,0-3,5
չիչխանի պտղախյուս
23,0-25,0
լանոլին
մնացածը։    
____________________

(51) 2022.01
(11) 707
(13) Y
A61K 9/00
A61K 35/00
(21) AM20210087Y
(22) 09.11.2021
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(72)
Գագիկ
Ներսիսյան
(AM),
Յուրի
Մարտիրոսյան (AM), Անի Միքայելյան (AM)
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան»
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն,
Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), «Ակադեմիկոս Ի.Վ.
Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի
և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047,
Երևան, Արմենակյան 125 (AM)
(54) Համակցված ազդեցության հակա
բոր
բոքային քսուք
(57)
Համակցված
ազդեցության
հակա
բորբոքային քսուք, որը ներառում է բուսական
ծագման բաղադրիչ. տարբերվում է նրանով,
որ լրացուցիչ ներառում է լանոլին, իսկ որպես
բուսական ծագման բաղադրիչ վերցրած է
ադամախնձորի հյութ, դափնու եթերայուղային
խեժ և խնկածաղկի 20%-անոց սպիրտային
էքստրակտ,
բաղադրամասերի հետևյալ
հարաբերակցությամբ, զանգվ.
ադամախնձորի հյութ
30,0-37,0
դափնու եթերայուղային խեժ 5,5-7,5
խնկածաղկի 20%-անոց
սպիրտային էքստրակտ      12,5-14,5
լանոլին                                  մնացածը:              
____________________
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ

Արդյունաբերական դիզայններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի
11
13
21
22
23
24
31
32
33
51
54
55
72
73
74

արտոնագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
S արդյունաբերական դիզայնի արտոնագիր
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
գրանցման թվականը
առաջին հայտի համարը
առաջին հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
արդյունաբերական դիզայնների միջազգային դասակարգման
(ԱԴՄԴ) ցուցիչը (ները)
արդյունաբերական դիզայնի անվանումը
արդյունաբերական դիզայնի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
հեղինակը(ները), երկրի կոդը
արտոնագրատեր(երը), հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
16.02.2022

№

02/2

Տեղեկություններ տրված
արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի մասին
(51) 09-01
(11) 569
(13) S
(21) 20210029		
(22) 31.08.2021
(72) Ալեքսեյ Ալեքսանդրի Բոլոտով (UA)
(73) Ալեքսեյ Ալեքսանդրի Բոլոտով (UA)
(74) Վ. Պետրոսյան
(54) Շիշ
(55)

____________________

(51) 09-03
(11) 570
(13) S
(21) 20210031		
(22) 29.09.2021
(72) Կարեն Սարգսյան (AM)
(73) «Յանկար» ՍՊԸ, 0039, Երևան, Շենգավիթ,
Բագրատունյաց 15 շենք, բն. 21 (AM)
(54)
Սպունգի
համար
նախատեսված
փաթեթվածք
(55)
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆՆԵՐ
16.02.2022

№

02/2

____________________
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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

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.02.2022

02/2

№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20201888

(111) 34203

(526) «БАТОНЧИК» բառն ինքնուրույն պահպա

(220) 25.09.2020

(151) 14.02.2022

նության օբյեկտ չէ:

			(181) 25.09.2030
(730) «Կ.Գալստյան և որդիներ» ՍՊԸ, Երևան
0065, Ռոմանոս Մելիքյան փ., տուն 38, AM

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(442) 02.11.2020
(540)

համակցությամբ:
(511)
դաս 30. քաղցրավենիք. շոկոլադ:

վարդագույն, սպիտակ, սև, մուգ շագանա
կագույն, կարմիր, կանաչ, կապույտ գունային

(740) Լիլիթ Ակոպովա
____________________

(526) «paints» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 2. ներկեր. ալյումինային ներկեր.
ասբեստային
ներկեր.
մանրէասպան
ներկեր. պատվածքներ (ներկեր). ներկեր
խեցեգործական իրերի համար. տպագրական
ներկեր. հրակայուն ներկեր։
____________________

(210) 20202132		

(111) 34205

(220) 16.11.2020

(151) 14.02.2022

			(181) 16.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(442) 01.12.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
(210) 20202124		

(111) 34204

շագանակագույն, դեղին, ոսկեգույն, բաց և մուգ

(220) 16.11.2020

(151) 14.02.2022

ոսկեգույն, սպիտակ, բաց շագանակագույն,

			(181) 16.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(442) 01.12.2020
(540)

կարմիր, կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. քաղցրավենիք. շոկոլադ:
(740) Լիլիթ Ակոպովա
____________________

(210) 20202140		

(111) 34206

(220) 16.11.2020

(151) 14.02.2022

		

(181) 16.11.2030

(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(442) 01.12.2020

14
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.02.2022

(540)

02/2

№ՄԱՍ 1

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, կապույտ, երկնագույն, մանուշա
կագույն, դեղին, կարմիր, կանաչ, գազարագույն,
վարդագույն, մուգ կապույտ և շագանակագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. քաղցրավենիք. շոկոլադ:
(740) Լիլիթ Ակոպովա
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին,
գազարագույն, բաց և մուգ մանուշակագույն,
ոսկեգույն, սև, մուգ շագանակագույն, սպիտակ
և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. քաղցրավենիք. շոկոլադ:

(210) 20202205

(111) 34208

(220) 26.11.2020

(151) 14.02.2022

			(181) 26.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(442) 18.12.2020
(540)

(740) Լիլիթ Ակոպովա
____________________

(210) 20202141		

(111) 34207

(220) 16.11.2020

(151) 14.02.2022

			(181) 16.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(442) 01.12.2020
(540)
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
բաց և մուգ շագանակագույն, բաց և մուգ բեժ,
սպիտակ, սև, դեղին և գազարագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 30.
հրուշակեղեն Նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. կոն
ֆետներ.
կակաո.
հրուշակեղեն
քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. կարամելներ
(կոնֆետներ). շոկոլադ. պոմադկաներ (հրու
շակեղեն). կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մատուտակի
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). հրուշակեղեն նշի
հիմքով. հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով.

15
15

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.02.2022

մատուտակի
ձողիկներ
(հրուշակեղեն).
կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադի
հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադային մուսեր.
աղանդերային
մուսեր
(հրուշակեղեն).
շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. հացին քսվող
սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ
ընկույզ
պարունակող
շոկոլադի
հիմքով.
շոկոլադով
հաց
(շոկոլատին).
թխվածքաբլիթ. վաֆլիներ. ծամոն (մաստակ).
շաքարով
հրուշակեղեն.
քաղցրաբլիթներ.
չոր
թխվածքաբլիթ.
պրալինե.
մրգային
դոնդող
(հրուշակային).
քաղցրավենիքից
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. նուգա:
____________________

(210) 20202206

(111) 34209

(220) 26.11.2020

(151) 14.02.2022

			(181) 26.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(442) 18.12.2020
(540)

02/2

№ՄԱՍ 1

շոկոլադ.
պոմադկաներ
(հրուշակեղեն).
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մշկընկույզ.
պաստեղներ
(հրուշակեղեն).
խմորեղեն
(ալրային հրուշակեղեն). մատուտակի կոն
ֆետներ (հրուշակեղեն). հրուշակեղեն նշի
հիմքով. հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով.
մատուտակի ձողիկներ (հրուշակեղեն). շոկո
լադի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. հացին քսվող
սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող սնունդ
ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով. մրգային
հրուշակեղեն. շոկոլադով հաց (շոկոլատին).
թխվածքաբլիթ. վաֆլիներ. ծամոն (մաստակ).
շաքարով
հրուշակեղեն.
քաղցրաբլիթներ.
չոր
թխվածքաբլիթ.
պրալինե.
մրգային
դոնդող
(հրուշակային).
քաղցրավենիքից
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. նուգա:
____________________

(210) 20202207		
(220) 26.11.2020

(111) 34210
(151) 14.02.2022

			(181) 26.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(442) 18.12.2020
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, բաց և մուգ վարդագույն, կանաչ,
սև, մուգ շագանակագույն և դեղին գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 30. հրուշակեղեն Նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. կոնֆետ
ներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելա
պես խորիզով. կարամելներ (կոնֆետներ).

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
բաց և մուգ շագանակագույն, բեժ, բաց բեժ,
սպիտակ, կապույտ, սև և բաց կապույտ գունային
համակցությամբ:

16
16

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.02.2022

(511)
դաս 30. հրուշակեղեն Նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. կոնֆետներ.
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես
խորիզով. կարամելներ (կոնֆետներ). շոկոլադ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). կակաոյով և
կաթով
ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային
ըմպելիքներ.
պաստեղներ
(հրուշակեղեն).
մատուտակի
կոնֆետներ
(հրուշակեղեն).
հրուշակեղեն
նշի
հիմքով.
հրուշակեղեն
գետնընկույզի հիմքով. մատուտակի ձողիկներ
(հրուշակեղեն). շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
շոկոլադային մուսեր. աղանդերային մուսեր
(հրուշակեղեն). շոկոլադե զարդարանքներ
տորթերի համար. շոկոլադապատ ընկույզներ.
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի
հիմքով.
շոկոլադով
հաց
(շոկոլատին).
թխվածքաբլիթ. վաֆլիներ. ծամոն (մաստակ).
շաքարով
հրուշակեղեն.
քաղցրաբլիթներ.
չոր
թխվածքաբլիթ.
պրալինե.
մրգային
դոնդող
(հրուշակային).
քաղցրավենիքից
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. նուգա:
____________________

(210) 20202208

(111) 34211

(220) 26.11.2020

(151) 14.02.2022

			(181) 26.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(442) 18.12.2020
(540)

02/2

№ՄԱՍ 1

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
գազարագույն, մուգ գազարագույն, բաց և մուգ
բեժ, սպիտակ, մուգ կանաչ, սև, շագանակագույն,
մուգ շագանակագույն, դեղին և կանաչ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 30.
հրուշակեղեն Նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. կոնֆետներ.
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելա
պես խորիզով. կարամելներ (կոնֆետներ).
շոկոլադ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն). շոկո
լադակաթնային
ըմպելիքներ.
մշկընկույզ.
պաստեղներ
(հրուշակեղեն).
խմորեղեն
(ալրային
հրուշակեղեն).
մատուտակի
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). հրուշակեղեն նշի
հիմքով. հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով.
մատուտակի
ձողիկներ
(հրուշակեղեն).
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. հացին քսվող
սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ
ընկույզ
պարունակող
շոկոլադի
հիմքով.
շոկոլադով
հաց
(շոկոլատին).
թխվածքաբլիթ. վաֆլիներ. ծամոն (մաստակ).
շաքարով
հրուշակեղեն.
քաղցրաբլիթներ.
չոր
թխվածքաբլիթ.
պրալինե.
մրգային
դոնդող
(հրուշակային).
քաղցրավենիքից
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. նուգա:
____________________

(210) 20202209

(111) 34212

(220) 26.11.2020

(151) 14.02.2022

			(181) 26.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(442) 18.12.2020
(540)
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.02.2022

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի

սպիտակ, գազարագույն, բաց և մուգ բեժ, կանաչ,

տակ, բաց և մուգ շագանակագույն, բաց և մուգ

բաց կանաչ, սև, բաց և մուգ շագանակագույն,

բեժ, սև, գազարագույն, դեղին, մոխրագույն,

շագանակագույն, բաց մոխրագույն, դեղին, բաց

բաց մոխրագույն, բաց կապույտ և կարմիր

կապույտ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30.
հրուշակեղեն Նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. կոնֆետներ.
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելա
պես խորիզով. կարամելներ (կոնֆետներ).
շոկոլադ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն). շոկո
լադակաթնային
ըմպելիքներ.
մշկընկույզ.
պաստեղներ
(հրուշակեղեն).
խմորեղեն
(ալրային
հրուշակեղեն).
մատուտակի
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). հրուշակեղեն նշի
հիմքով. հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով.
մատուտակի
ձողիկներ
(հրուշակեղեն).
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. հացին քսվող
սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ
ընկույզ
պարունակող
շոկոլադի
հիմքով.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին).
թխվածքաբլիթ. վաֆլիներ. ծամոն (մաստակ).
շաքարով
հրուշակեղեն.
քաղցրաբլիթներ.
չոր
թխվածքաբլիթ.
պրալինե.
մրգային
դոնդող
(հրուշակային).
քաղցրավենիքից
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի

գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30.
հրուշակեղեն Նոր տարվա
տոնածառերը
զարդարելու
համար.
կոնֆետներ. կակաո. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. կարամելներ
(կոնֆետներ).
շոկոլադ.
պոմադկաներ
(հրուշակեղեն). կակաոյով և կաթով ըմպե
լիքներ.
շոկոլադակաթնային
ըմպելիքներ.
մատուտակի
կոնֆետներ
(հրուշակեղեն).
հրուշակեղեն
նշի
հիմքով.
հրուշակեղեն
գետնընկույզի հիմքով. մատուտակի ձողիկներ
(հրուշակեղեն). կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ.
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. հացին քսվող
սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ
ընկույզ
պարունակող
շոկոլադի
հիմքով.
շոկոլադով
հաց
(շոկոլատին).
թխվածքաբլիթ. վաֆլիներ. ծամոն (մաստակ).
շաքարով
հրուշակեղեն.
քաղցրաբլիթներ.
չոր
թխվածքաբլիթ.
պրալինե.
մրգային
դոնդող
(հրուշակային).
քաղցրավենիքից
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. նուգա:
____________________

համար. նուգա:
____________________

(210) 20202210		

(111) 34213

(220) 26.11.2020

(151) 14.02.2022

			(181) 26.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
Մասիսի 31, AM
(442) 18.12.2020
(540)

(210) 20202211		

(111) 34214

(220) 26.11.2020

(151) 14.02.2022
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			(181) 26.11.2030
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 0061, ք. Երևան,
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(442) 18.12.2020
(540)

18
18

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.02.2022

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

շագանակագույն, բաց և մուգ շագանակագույն,

սպիտակ, սև, բաց և մուգ շագանակագույն,

բեժ, սպիտակ, բաց վարդագույն, մոխրագույն,

մոխրագույն, դեղին, բաց կապույտ և կարմիր

կապույտ, բաց կապույտ, սև, դեղին և կարմիր

գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30.
հրուշակեղեն Նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. կոնֆետներ.
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես
խորիզով. կարամելներ (կոնֆետներ). շոկոլադ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). կակաոյով և
կաթով
ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային
ըմպելիքներ.
պաստեղներ
(հրուշակեղեն).
մատուտակի
կոնֆետներ
(հրուշակեղեն).
հրուշակեղեն
նշի
հիմքով.
հրուշակեղեն
գետնընկույզի հիմքով. մատուտակի ձողիկներ
(հրուշակեղեն). շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
շոկոլադային մուսեր. աղանդերային մուսեր
(հրուշակեղեն). շոկոլադե զարդարանքներ
տորթերի համար. շոկոլադապատ ընկույզներ.
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի
հիմքով.
շոկոլադով
հաց
(շոկոլատին).
թխվածքաբլիթ. վաֆլիներ. ծամոն (մաստակ).
շաքարով
հրուշակեղեն.
քաղցրաբլիթներ.
չոր
թխվածքաբլիթ.
պրալինե.
մրգային
դոնդող
(հրուշակային).
քաղցրավենիքից
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի

գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. հրուշակեղեն Նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. կոնֆետներ.
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես
խորիզով. կարամելներ (կոնֆետներ). շոկոլադ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). կակաոյով և
կաթով
ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային
ըմպելիքներ.
պաստեղներ
(հրուշակեղեն).
մատուտակի
կոնֆետներ
(հրուշակեղեն).
հրուշակեղեն
նշի
հիմքով.
հրուշակեղեն
գետնընկույզի հիմքով. մատուտակի ձողիկներ
(հրուշակեղեն). շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
շոկոլադային մուսեր. աղանդերային մուսեր
(հրուշակեղեն). շոկոլադե զարդարանքներ
տորթերի համար. շոկոլադապատ ընկույզներ.
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի
հիմքով.
շոկոլադով
հաց
(շոկոլատին).
թխվածքաբլիթ. վաֆլիներ. ծամոն (մաստակ).
շաքարով
հրուշակեղեն.
քաղցրաբլիթներ.
չոր
թխվածքաբլիթ.
պրալինե.
մրգային
դոնդող
(հրուշակային).
քաղցրավենիքից
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. նուգա:
____________________
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,

սպիտակ, բաց և մուգ վարդագույն, կանաչ, սև,

մուգ կարմիր, բաց կապույտ, դեղին և գազա

մուգ շագանակագույն, դեղին, բաց մոխրագույն,

րագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 18. ալպենշտոկներ. կենդանիների
կաշիներ. օղակներ հովանոցների համար. թամ
բերի հիմն ակմախքներ. շնակապեր. թամբերի
ամրակապեր. անձրևի կամ արևի հովանոցների
ճաղեր. անգազանցիկ թաղանթներ կենդանի
ների աղիքներից. քսակներ. ձիասարքի լկամ
ներ. փոկեր ռազմական հանդերձանքի համար.
թղթապանակներ երաժշտական նոտաների
համար. հովանոցների կոթեր. ձեռնափայտեր
(գավազաններ). նստոցների վերածվող ծալո
վի ձեռնափայտեր. սանձեր (լծասարք). անձրևի
կամ արևի հովանոցների հիմն ակմախքներ.
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).
դպրոցական պայուսակներ. այցեքարտերի
թղթապանակներ. կաշեստվարաթուղթ. բոլո
րագլխարկների կաշվե տուփեր. անուրներ
ձիերի համար. ձիու ծածկոցներ. շևրո (փա
փուկ այծակաշի). դնչկալներ. ճամփորդական
սնդուկներ. վզնոցներ կենդանիների համար.
կաշվե քուղեր. մշակված կաշիներ. փոկեր լծա
սարքի համար. կաշեփոկեր թամբագործական
իրերի համար (փոկային շինվածքներ). փոկեր
չմուշկների համար. կաշեփոկիկներ. ուղղան
կյուն մեջքակաշիներ (կաշվե կիսաֆաբրիկատ
ներ). չմշակված կամ մասնակի մշակված կաշի.
կահույքի կաշվե հարդարանք. արհեստական
կաշի. հովանոցներ. ուսափոկերով համակներ
երեխաներ կրելու համար. ռետինե դետալ
ներ ասպանդակների համար. ասպանդակի
փոկեր. կաշվե պայուսակներ փականագոր
ծական գործիքների համար. մտրակներ. կերի
տոպրակներ. պատյաններ անձրևի հովանոց
ների համար. զսպանների կաշվե պատյաններ.
ձիերի ծնկակալներ. ծածկոցներ կենդանիների
համար. լծասարքեր կենդանիների համար.
ձիերի աչքակալներ (լծասարք). ձգափոկեր
(լծասարք). թիկնապայուսակներ. ձիերի երա
սանակներ. բռնակներ գավազանների համար.
բազմաճյուղ մտրակներ. կաշվե դնչափոկեր.
մոլեսկին (գործվածք՝ կաշվի նմանակ). կանա
ցի պայուսակների հիմն ակմախքներ. արևի
հովանոցներ. մորթեղեն. բռնակներ հովա
նոցների համար. դրամապանակներ. անվա
վոր տնտեսական պայուսակներ. տնտեսական

բաց կապույտ և կարմիր գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 30. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնա
ծառերը զարդարելու համար. կոնֆետ
ներ.
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես
խորիզով. կարամելներ (կոնֆետներ). շոկոլադ.
պոմադկաներ
(հրուշակեղեն).
շոկոլա
դակաթնային
ըմպելիքներ.
մշկընկույզ.
պաստեղներ
(հրուշակեղեն).
խմորեղեն
(ալրային
հրուշակեղեն).
մատուտակի
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). հրուշակեղեն նշի
հիմքով. հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով.
մատուտակի
ձողիկներ
(հրուշակեղեն).
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. հացին քսվող
սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող սնունդ
ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով. մրգային
հրուշակեղեն. շոկոլադով հաց (շոկոլատին).
թխվածքաբլիթ. վաֆլիներ. ծամոն (մաստակ).
շաքարով
հրուշակեղեն.
քաղցրաբլիթներ.
չոր
թխվածքաբլիթ.
պրալինե.
մրգային
դոնդող
(հրուշակային).
քաղցրավենիքից
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. նուգա:
____________________
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պայուսակներ. սանձեր. տափակ ճամպրուկ
ներ փաստաթղթերի համար. պայուսակներ
ալպինիստների համար. տուրիստական պայու
սակներ. ծովափի պայուսակներ. կանա
ցի պայուսակներ. ուղեպայուսակներ. կաշվե
պարկեր (ծրարներ, պայուսակներ) փաթեթա
վորման համար. կաշվե թամբակալներ. ձիա
թամբեր. կաշեգործական - թամբագործական
իրեր. թղթապայուսակներ (կաշեգալանտե
րեա). ճամփորդական կաշվե հավաքակազմեր
( կաշեգալանտերեա). ճամպրուկներ. բռնակ
ներ ճամպրուկների համար. կաշվե փականներ
(կափույրներ). խոշոր եղջերավոր անասունների
կաշիներ. կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից
արկղեր. մետաղ յա օղակներից պատրաստված
քսակներ. կաշվե կամ կաշեստվարաթղթե տու
փեր. ճամփորդական սնդուկներ (ուղեբեռի).
դատարկ պիտույքատուփեր հարդարանքի
իրերի համար. թավշակաշի, բացառությամբ
մաքրելու համար օգտագործվողների. կաշվե
սրակալներ, սուսերի ուսակապեր. թամքատա
կեր ձիերի համար. ֆիբրից տուփեր, արկղեր և
սնդուկներ. կռնապայուսակներ. պորտպլեդներ.
երասաններ (լծասարք). բանալիների պատյան
ներ. տնտեսական մթերացանցեր. տափակ
ճամպրուկներ. կահույքի կաշվե պաստառներ.
ձիաթամբերի տակ դրվող փափուկ տակդիր
ներ. սպորտային պայուսակներ. ասպանդակ
ներ. հեծելասարքերի լրակազմեր. պայտեր.
լանջակապեր երեխաներ կրելու համար. կեն
գուրու պայուսակներ երեխաներ կրելու համար.
պայուսակներ. վարկային քարտերի պատյան
ներ
(դրամապանակներ).
այցեքարտերի
պատյաններ. ռանդոսերու (ճապոնական դպրո
ցական կռնապայուսակ). ուղեբեռների հաշ
վեպիտակներ. թամբատակեր ձիերի համար.
կաշվե պիտակներ. բռնակներ տնտեսական
պայուսակները և տոպրակները տեղափոխե
լու համար. թիֆիլին (ֆիլաքթրի). անվավոր
ճամպրուկներ. խուրջիններ. հագուստ ընտանի
կենդանիների համար. սանձեր քայլելիս երե
խաներին պահելու համար. շարժիչավոր ճամպ
րուկներ. ուղեբեռի տեսակավորման համար
հարմարեցվող պայուսակներ. կոնֆերանսների
համար նախատեսված թղթապանակներ. զբո
սանքի ձեռնափայտեր. կաշվե պաստառներ.
դաս 24. բարձր ջերմաստիճանում կպչող
կպչուն գործվածքներ. անգազանցիկ գործ
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վածքներ օդապարիկների համար. կենդա
նիների կաշին նմանակող գործվածքներ.
պաստառապատման գործվածքներ կահույքի
համար. լողանալու սպիտակեղեն (բացա
ռությամբ հագուստի). բաններներ մանածա
գործվածքից կամ պլաստմասսայից. բիլ յարդի
մահուդ. գործվածքներ. մարմաշ (գործվածք).
մոմլաթ. դիպակ. մանածագործական նյու
թեր. կտավ. հենք (կանվա) ասեղնագործու
թյան կամ ջուլհակագործության համար.
քաթան (կտոր). գործվածքներ կանեփաթելից.
կտավ (քաթան) կանեփաթելից. աստառներ
բոլորագլխարկների համար. գործվածքներ
կոշիկների տակդիրների համար. գործվածք
ներ կոշիկների համար. սեղանի ոչ թղթե նեղ
սփռոցիկներ. շևիոտ (կտոր). մոմլաթե սփռոց
ներ. թավիշ. թաղիք. բամբակե գործվածք
ներ. անկողնու ծածկոցներ. ներքնակերեսներ.
խտակտավ (վուշե գործվածք). անկողնու թղթե
ծածկոցներ. սփռոցներ, բացառությամբ թղթից
պատրաստվածների. ճամփորդական ծածկո
ցաշալեր. կրեպ (նոսր գործվածք). կրեպոն.
կամկայե (նախշավոր) գործվածքներ. սպիտա
կեղենի գործվածքներ. գործվածքներ աստառի
համար. սավաններ. պատանքներ. մանածա
գործվածքից կամ պլաստմասսայից դրոշներ.
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից
գունազարդ դրոշակներ. նախշավոր կտոր ուղե
գորգերի (ուղելաթերի) համար. աղվափետու
րից վերմակներ, ծածկոցներ. ձգուն (էլաստիկ)
գործվածքներ. վարագույրների կապեր մանա
ծագործվածքից. ապակե սպասքը սրբելու անձե
ռոցիկներ (սրբիչներ). նախշավոր գործվածքներ
ասեղնագործության համար. ֆլանել. բայկա
(խավոտ գործվածք). բամբակե գործվածքներ
պանրի փաթաթվածքի համար. բումազե. մար
մին լվանալու թաթմաններ. գազե գործվածքներ
(շղարշ). ռետինապատված կտավ (բացառու
թյամբ գրասենյակային նպատակների համար
օգտագործվողների). մազե գործվածք (պար
կագործվածք). պատյաններ կահույքի համար.
մետաքսե գործվածքներ տպագրական շաբ
լոնների (ձևանմուշների) համար. դաջովի չթե
գործվածքներ. ջերսի (գործվածք). ջութե գործ
վածքներ. բրդե գործվածքներ. վուշե գործվածք
ներ. անկողնու սպիտակեղեն. սպիտակեղեն
նախշավոր կտավից. սեղանի սպիտակեղեն,
բացառությամբ թղթից պատրաստվածի. սպի
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տակեղեն տնային տնտեսության համար. սրբիչ
ներ մանածագործվածքից. մետաքսե գործվածք
«մարաբու». խտակտավ ներքնակների համար.
պլաստմասսայե ծածկոցներ կահույքի համար.
սեղանի անձեռոցիկներ մանածագործվածքից.
մոլեսկին (գործվածք). թաշկինակներ մանա
ծագործվածքից. հակամոծակային ցանցեր.
բարձերեսներ. պլաստմասսայե նյութեր (գործ
վածքների փոխարինիչներ). ծանր վարագույր
ներ. գործվածքներ ռամիի (ճենականեփի)
թելքից. գործվածքներ արհեստական մետաք
սից. վարագույրներ մանածագործվածքից կամ
պլաստմասսայից. կոսմետիկական անձեռոցիկ
ներ մանածագործվածքից. մետաքսե գործվածք
ներ. շղարշ. գործվածքներ սպանեախոտից.
տաֆտա (նրբադիպակ) (գործվածք). տրիկո
տաժե գործվածքներ. շղարշե վարագույրներ.
զեֆիր (գործվածք). չիթ. մանածագործվածքից
ամանատակեր. սեղանի մանածագործված
քից տակդիրներ. մանածագործական ոչ գործ
վածքային նյութեր. ներդրակներ քնապարկերի
համար. մանածագործվածքից անձեռոցիկներ
գրիմը մաքրելու համար. պիտակներ մանա
ծագործական
նյութերից.
մանածագործա
կան երեսպատման նյութեր պատերի համար.
մանածագործական գործվածքներ ապակե
թելքից. մանածագործական նյութեր զտելու
համար. գրամեքենաների ծածկոցներ մանա
ծագործվածքից. գործվածքներ թավաթելից.
պատյաններ բարձերի համար. սպասքի տակ
դրվող մանածագործվածքից դրոցներ. վեր
մակներ, ծածկոցներ. բազմոցի բարձերի ծած
կոցներ. նյութեր մանածագործվածքի համար.
մանածագործական նյութեր կահույք պաստա
ռապատելու համար. գործվածքից պատյաններ
զուգարանակոնքերի կափարիչների համար.
ցնցուղարանի վարագույրներ մանածագործ
վածքից կամ պլաստմասսայից. գործվածքից
տակաշորեր, գործվածքից խանձարուրներ
մանկիկների համար. վերմակներ տնային կեն
դանիների համար. քնապարկեր նորածինների
համար. ծրարներ նորածինների համար. քնա
պարկեր. մահճակալի ժանյակերիզներ. մանկա
կան մահճակալների բամպերներ (անկողնային
սիպտակեղեն). մուսլինի գործվածք. բիվակ
պարկեր՝ որպես քնապարկերի համար պաշտ
պանիչ
պատյաններ.
զբոսախնջույքների
պլեդներ.
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դաս 25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստ
ների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. բոաներ
(մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). կեպիներ՝
որպես գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. երկա
րաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր
(կոշիկների մասեր). քրտնակալներ. տաբատա
կալներ. քուղերով կիսակոշիկներ. հագուստի
օձիքներ. պարանոցի խողովակաձև շարֆեր.
լիֆեր.
բռնցքամարտիկների
վարտիքներ.
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտի
ներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտեր
ներ, պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճագուլ
պաների համար. կախակապեր. կապեր երկար
գուլպաների համար. կոշիկների ճտքեր. միջա
տակեր. շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոններ.
կրծքակալներ. հագուստ. բոլորագլխարկներ.
մետաղե եզրակ կոշիկների համար. մորթի
ներ (հագուստ). հանովի օձիքներ. զուգագուլ
պաներ. կոմբինեզոններ ջրային դահուկների
համար. կոմբինեզոններ (հագուստ). քրտինք
ներծծող ներքնազգեստ. առանց քուղերի սեղ
միրաններ (գրացիաներ). կոստյումն եր. պատ
րաստի հագուստ. մանկական վարտիքներ
(ներքնազգեստ). ականջակալներ (հագուստ).
փողկապներ. կոշկերեսներ. զանգապաններ.
բրիջիներ. տաբատներ. հագուստ հեծանվորդ
ների համար. ձեռնոցներ (հագուստ). պատ
րաստի աստառներ (հագուստի տարրեր).
շարֆ, կաշնե, վզնոց. գոտի-շարֆեր, ծիսակար
գային շարֆեր. տրիկոտաժե հագուստ. ներդիր
ներ շապիկների համար. էսպադրիլներ. մորթե
թիկնոցներ. բուտսեր (ֆուտբոլային). ցիլինդր
ներ. գաբարդիններ (հագուստ). սեղմիրաններ
(ներքնազգեստ). գոտիներ (ներքնազգեստ).
կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ. փողքաժապա
վեններ. գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և
ուսերը. մարմն ամարզական կոշիկներ. մանտո.
անջրանցիկ հագուստ. սռնապաններ (գամաշ
ներ՝ տաք գուլպաներ կոճերից մինչև ծնկները).
ջերսի (հագուստ). շրջազգեստներ. նորածնի
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օժիտ (հագուստ). շքազգեստներ (սպասավոր
ների). սպորտային տրիկոտաժեղեն. բազկա
պատներ. գոգնոցներ (հագուստ). մուֆտաներ
(հագուստ). օրարի (եկեղեցական հագուստ).
առանց մատների ձեռնոցներ. խույրեր (եկեղե
ցական գլխարկ). տնային կոշիկներ. կնգուղով
վերարկու (թիկնոցներ). մուշտակներ. լողա
փի զգեստներ. լողափի կոշիկներ. գրպաններ
հագուստի համար. պիժամաներ. զգեստներ.
սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. կիսավարտիք
ներ. կրծկալներ. վերարկուներ. կոշիկների
կրնկատակեր. պատմուճաններ (պարեգոտ
ներ). ռանտեր կոշիկների համար. համազգեստ.
բրդյա բաճկոններ (հագուստ). բաճկոններ
(հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր (հագուստ).
լողագլխարկներ. լողավարտիքներ. լողազ
գեստներ. բաղնիքի խալաթներ. մանկական
կրծկալներ, բացառությամբ թղթից պատրաստ
վածների. ներբաններ. կոշիկներ. կրունկներ.
սպորտային կոշիկներ. ոչ էլեկտրական մուֆ
տաներ ոտքերի համար. սեպեր բուտսերի
համար. սպորտային կիսակոշիկներ. գլխակա
պեր (հագուստ). գլխանոցով բաճկոն. տակի
շրջազգեստներ. դահուկների կիսակոշիկներ.
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա).
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ
(պարանոցի թաշկինակներ). հագուստ մարմ
նամարզության համար. հագուստ արհեստա
կան կաշվից. կաշվե հագուստ. թիկնոցներ.
դիմակահանդեսի կոստյումն եր. սարիներ. կար
ճաթև (T-աձև) մայկաներ. չալմաներ. ժապա
վենակապ փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի
գլխարկներ. ձկնորսական բաճկոններ. գոտիքսակներ (հագուստ). կրծքի գրպանի թաշկի
նակներ. թղթե գդակներ (հագուստ). դիմակներ
քնելու համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստ
ներ. պոնչոներ. սարոնգներ. դահուկորդների
ձեռնոցներ. լեգինսներ (շալվար). սարաֆան
ներ. հովարներ՝ որպես գլխարկներ. կիսա
տաբատներ
(ներքնազգեստ).
սպորտային
մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ
կոշիկներ). ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը
հասնող կոշիկներ. քրտինք ներծծող կարճագուլ
պաներ. վարսավիրական թիկնոց. կարատեի
համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ. մարմն ա
մարզական կիպ նստող զգեստ. կիմոնո. թևքե
րով մանկական կրծկալներ, բացառությամբ
թղթից
պատրաստվածների.
նիհարեցնող
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նյութեր պարունակող հագուստ. ասեղնա
գործ հագուստ. կոշիկի կրունկի պաշտպանիչ
հարմարանքներ. գլխարկներ. թաթմաններ.
լատեքսային հագուստ. պաշտպանիչ մարզա
շապիկներ (ռաշգարդներ). ԼԱԴ-ով հագուստ.
գլխաշորեր. կպչուն կրծկալներ:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20210300		

(111) 34218

(220) 22.02.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 22.02.2031
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Ժաննա
Խաչատուրյան Արթուրի, Երևան
0001,
Կենտրոն, Թումանյան 1 անցղ., շ. 26/2, AM
(442) 01.04.2021
(540)

(526) «ARCHITECTS» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս
42.
ինժեներա-տեխնիկական
ծառայություններ.
ճարտարապետական
ծառայություններ.
ինտերիերի
ձևավորում.
ճարտարագիտական փորձաքննություն. ճար
տարապետական ծառայություններ. քաղաք
ների հատակագծերի կազմում. դիզայներական
ծառայություններ, այն է՝ արդյունաբերական
դիզայն, ծրագրային ապահովման և համակար
գերի նախագծում, ինտերիերի դիզայն, գեղար
վեստական դիզայն:
____________________

(210) 20210375		

(111) 34219

(220) 01.03.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 01.03.2031
(730) «Արմքոին» ՍՊԸ, Երևան, Երվանդ Քոչար
25, բն. 15, AM
(442) 17.05.2021
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(540)

(526) «ARMENIAN» և «COINS» բառերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե
գույնով:
(511)
դաս 14. մետաղադրամներ:
____________________

(210) 20210378		

(111) 34220

(220) 01.03.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 01.03.2031
(730) «Բակլաչոֆֆ քոլլեքշն» ՍՊԸ, Երևան,
Մաշտոցի 5/2, AM
(442) 17.05.2021
(540)

(511)
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ.
ռեստորանների ծառայություններ, այն է՝
իտալական խոհանոց:
____________________

(511)
դաս 9. մոնիտորներ. հեռուստացույցներ.
լարման կայունարարներ. հեռուստացույցի
մոնիտորներ, պլանշետային համակարգիչ
ներ. սմարթֆոններ. դյուրակիր համակարգիչ
ներ և անձնական դյուրակիր համակարգիչներ.
նեթբուքեր. լիցքավորող սարքեր շարժական
և բջջային հեռախոսների համար. շարժական
հեռախոսներ. շարժական և բջջային հեռա
խոսների մարտկոցներ. հեղուկաբյուրեղային
մոնիտորներ. լուսադիոդային մոնիտորներ.
համակարգիչներ և համակարգչային սարքա
վորումն եր. բջջային հեռախոսներ.
դաս 11. սարք
վածք
ներ օդի սա
ռեց
ման համար. սարքվածքներ օդի լավորակ
ման համար. վառարաններ հացաբուլկեղենի
համար. այրոցներ. առաստաղի լուսամփոփներ.
խոհանոցային սալօջախներ. սարքեր և տեղա
կայանքներ սննդամթերքի ջերմային մշակման
համար. կենցաղային էլեկտրական օդափոխիչ
ներ. սառցարանային ապարատներ. գազայրոց
ներ. չորուցիչներ մազերի համար. էլեկտրական
թեյամաններ. լուսատուներ. լամպանոթներ. լու
սավորման սարքեր և տեղակայանքներ. միկրո
ալիքային վառարաններ (սնունդ պատրաստելու
համար). սառնարանային ապարատներ և մեքե
նաներ. սառնարանային սարքավորումն եր և
տեղակայանքներ. ապարատներ և մեքենաներ
ջուրը մաքրելու համար. ջրի զտման սարքեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20210436		

(111) 34221

(210) 20210489

(111) 34222

(220) 05.03.2021

(151) 14.02.2022

(220) 12.03.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 05.03.2031
(730) Ուոլթոն Քորփորեյշն Լիմիթիդ, BD

			(181) 12.03.2031
(730) «Դիջիգեյմ» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 26, AM

(442) 16.03.2021

(442) 01.04.2021
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(526) «Հայկական շոկոլադե բատոն» գրառումն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և
մուգ ծիրանագույն, բաց և մուգ մանուշակագույն,
բաց և մուգ կարմիր, դեղին, մոխրագույն,
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 30. շոկոլադ:
____________________

(526) Բացի «TOTO» բառից և «QR» կոդի նշանից
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ և գազարագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 41. խաղատների ծառայություններ
(խաղեր). մոլեխաղերի ոլորտում ծառայու
թյուններ. վիճակախաղերի կազմակերպում.
խաղադահլիճների ծառայությունների տրա
մադրում. համակարգչային ցանցերի կող
մից
առցանց
տրամադրվող
խաղային
ծառայություններ. խաղասարքերի վարձույթ:
____________________

(210) 20210535		

(111) 34223

(220) 16.03.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 16.03.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(442) 01.04.2021
(540)

(210) 20210711		

(111) 34224

(220) 05.04.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 05.04.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061,
Մասիսի 31, AM
(442) 03.05.2021
(540)

(526) Տուփի արտաքին ձևն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
բաց մոխրագույն, սև, շագանակագույն, մուգ
շագանակագույն, կարմիր, կապույտ, դեղին և
սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 30. հրուշակեղեն Նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. կոնֆետներ.
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես
խորիզով. կարամելներ (կոնֆետներ). շոկոլադ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). կակաոյով և
կաթով
ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային
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ըմպելիքներ.
պաստեղներ
(հրուշակեղեն).
մատուտակի
կոնֆետներ
(հրուշակեղեն).
հրուշակեղեն
նշի
հիմքով.
հրուշակեղեն
գետնընկույզի հիմքով. մատուտակի ձողիկներ
(հրուշակեղեն). շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
շոկոլադային մուսեր. աղանդերային մուսեր
(հրուշակեղեն). շոկոլադե զարդարանքներ
տորթերի համար. շոկոլադապատ ընկույզներ.
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի
հիմքով.
շոկոլադով
հաց
(շոկոլատին).
թխվածքաբլիթ. վաֆլիներ. ծամոն (մաստակ).
շաքարով
հրուշակեղեն.
քաղցրաբլիթներ.
չոր
թխվածքաբլիթ.
պրալինե.
մրգային
դոնդող
(հրուշակային).
քաղցրավենիքից
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. նուգա:
____________________

(210) 20210716		

(111) 34225

(220) 05.04.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 05.04.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061,
Մասիսի 31, AM
(442) 16.04.2021
(540)
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(511)
դաս 30. հրուշակեղեն Նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. կոնֆետներ.
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես
խորիզով. կարամելներ (կոնֆետներ). շոկոլադ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). կակաոյով և
կաթով
ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային
ըմպելիքներ.
պաստեղներ
(հրուշակեղեն).
մատուտակի
կոնֆետներ
(հրուշակեղեն).
հրուշակեղեն
նշի
հիմքով.
հրուշակեղեն
գետնընկույզի հիմքով. մատուտակի ձողիկներ
(հրուշակեղեն). շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
շոկոլադային մուսեր. աղանդերային մուսեր
(հրուշակեղեն). շոկոլադե զարդարանքներ
տորթերի համար. շոկոլադապատ ընկույզներ.
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի
հիմքով.
շոկոլադով
հաց
(շոկոլատին).
թխվածքաբլիթ. վաֆլիներ. ծամոն (մաստակ).
շաքարով
հրուշակեղեն.
քաղցրաբլիթներ.
չոր
թխվածքաբլիթ.
պրալինե.
մրգային
դոնդող
(հրուշակային).
քաղցրավենիքից
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. նուգա:
____________________

(210) 20210767		

(111) 34226

(220) 12.04.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 12.04.2031
(730) «Մեդիքալ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր-Արեշ փ. 11,
շ. 72, բն. 33,, AM
(442) 16.04.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, կապույտ, սև, սպիտակ, բաց վարդա
գույն, շագանակագույն, բաց և մուգ շագանա
կագույն, բաց կարմիր, նարնջագույն, կանաչ,
մանուշակագույն, ոսկեգույն, դեղին և կրեմագույն
գունային համակցությամբ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 44. հիվանդանոցների ծառայու
թյուններ. ատամնաբուժական օգնություն:
____________________
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(210) 20210903		

(111) 34227

(526) «ԳԱԼԼԵՐԻԱ» բառն ինքնուրույն պահպա

(220) 27.04.2021

(151) 14.02.2022

նության օբյեկտ չէ:

			(181) 27.04.2031
(730) «Իրան Իմպորտ գրուփ» ՍՊԸ, ՀՀ, Շիրակի
մարզ, ք. Արթիկ, Ս. Դավթի 11, բն. 12, AM
(442) 17.05.2021
(540)
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
ոսկեգույն, սպիտակ և սև գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 35. ապրանքների, այդ թվում նաև՝
կահույքի, ներմուծման և արտահանման
ծառայություններ և վաճառք:
(740) Մարինե Դավթյան
____________________

(526) «IRAN», «IMPORT» և «GROUP» բառերն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում
է սպիտակ, մուգ և բաց կապույտ, կարմիր
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. Իրանի Իսլամական Հանրա
պետությունից
ներմուծման-արտահանման
գործակալությունների ծառայություններ.
դաս 39. Իրանի Իսլամական Հանրա
պետությունից
բեռնափոխադրումների
կազմակերպում:
____________________

(210) 20210950		

(111) 34228

(220) 30.04.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 30.04.2031
(730) «Արտ կահույք» ՍՊԸ, ՀՀ, Արմավիրի
մարզ 1129, գ. Թաիրով, AM
(442) 17.05.2021
(540)

(210) 20210970		

(111) 34229

(220) 04.05.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 04.05.2031
(730) «ԱՌՏ» երիտասարդական ՀԿ, ք. Գյումրի,
Մոցարտի 20, AM
(442) 17.05.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, կապույտ, նարնջագույն և կանաչ
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 25. հագուստ։
____________________

(210) 20210984

(111) 34230

(220) 04.05.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 04.05.2031
(730) Արմեն Մանուկյան, ՀՀ, Արարատի մարզ,
գ. Վերին Արտաշատ, Անդրանիկի փ., տուն 11,
AM
(442) 17.05.2021
(540)
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.02.2022

(511)
դաս 3. օճառներ. գործվածքների երանգ
ները վերականգնող օճառներ. լեղակ սպի
տակեղենի
համար.
կոսմետիկական
պատրաստուկներ լոգանքի համար. օճառ
ներ սափրվելու համար. բամբակե տամպոն
ներ կոսմետիկական նպատակների համար.
պատրաստուկներ լվացքի համար. օսլա սպի
տակեղենին փայլ հաղորդելու համար. պատ
րաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման համար,
բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների. կոշիկի քսուքներ. կոշիկ
ների խնամքի միջոցներ. մոմեր կահույքի և
հատակների փայլեցման համար. փայլ տվող
պատրաստուկներ (ողորկման համար). բծերը
հանելու միջոցներ. լվացքի սոդա մաքրելու
համար. լվացող միջոցներ, բացառությամբ
արդյունաբերական և բժշկական նպատակների
համար օգտագործվողների. լուծույթներ մաքրե
լու համար. ճարպազերծող միջոցներ, բացա
ռությամբ արդյունաբերական նպատակների
համար օգտագործվողների. պատրաստուկ
ներ դիմահարդարանքը հեռացնելու համար.
պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու համար.
պատրաստուկներ գունազերծման համար.
ժավելաջուր. հարդարանքի ջուր. դեպիլ յատոր
ներ. մազահեռացնող մոմ. պատրաստուկներ
լվացքը թրջելու համար. եթերային յուղեր. պատ
րաստուկներ մաքրելու համար. սպիտակեցնող
պատրաստուկներ լվացքի համար. դիմապա
կիները մաքրելու հեղուկներ. պատրաստուկներ
գործվածքները կոկելու (օսլայելու) համար. շամ
պուններ. պատրաստուկներ եղունգների խնամ
քի համար. կոսմետիկական միջոցներ մաշկը
խնամելու համար. օճառներ ոտքերի քրտնե
լու դեմ. պատրաստուկներ սափրվելու համար.
հոտազերծող օճառներ. հոտավետ (բուրա
վետ) նյութեր սպիտակեղենի բուրավետացման
համար. արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ
(արդուզարդի պարագաներ). օճառներ քրտնե
լու դեմ. անու
շադ
րի սպիրտ (լվա
ցող, մաք
րող
միջոց). պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու
համար. պատրաստուկներ ներկերը հեռացնելու
համար. պատրաստուկներ լվանալիս սպիտա
կեղենը փափկացնելու համար. պատրաստուկ
ներ ատամն երի պրոթեզները մաքրելու համար.
սափրվելու լոսյոններ. լաքեր մազերի համար.
լոսյոններ մազերի համար. աերոզոլներ բերանի
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խոռոչի թարմացման համար. պատրաստուկ
ներ չոր մաքրման համար. պատրաստուկներ
մանրատախտակի վրայից մոմը հեռացնելու
համար (մաքրող միջոցներ).սահումը կանխող
մոմ հատակի համար. հեղուկներ հատակի
համար, որոնք կանխում են սահելը. սեղմված
օդով բալոններ մաքրման և փոշու հեռաց
ման համար. լվացող միջոցներով տոգորված
ջնջոցներ մաքրելու համար. խոնավակլանիչ
նյութեր սպասք լվացող մեքենաների համար.
օդի բուրավետիչներ. մաքրող միջոցներ անձ
նական հիգիենայի համար, ախտահանիչ
ներ կամ հոտազերծիչներ. արևապաշտպան
պատրաստուկներ. պատրաստուկներ լոգանքի
համար ոչ բժշկական նպատակների համար.
մազերի լավորակիչներ. սպիտակեցնող շեր
տիկներ ատամն երի համար. եղունգների լաքա
հանիչներ. պատրաստուկներ աչքերը լվանալու
համար, ոչ բժշկական նպատակների համար.
կենցաղային քիմիական պատրաստուկներ
մաքրելու համար. բույր տարածող հոտա
վետ եղեգներ. սպիտակեցնող (գունազրկող)
միջոցներ կենցաղային նպատակների համար.
շնչառությունը թարմացնող պատրաստուկներ
անձնական հիգիենայի համար. մաքրող միջոց
ներով տոգորված մանկական անձեռոցիկներ.
միցել յար ջուր. լվացքի անձեռոցիկներ գունա
թափումը կանխելու համար. չորացնող հակաս
տատիկ անձեռոցիկներ. ատամն ամածուկ.
սպասք լվանալու հեղուկներ. մարմն ի գելեր
կոսմետիկական նպատակների համար. բամ
բակյա գլխիկով փայտիկներ կոսմետիկական
նպատակների համար.
դաս 5. միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ.
միջոցներ քրտնելու դեմ. քսուքներ արևայրուքի
դեմ. լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների
համար. ոջիլասպան շամպուններ. բուժիչ շամ
պուններ. մազերի բուժիչ լոսյոններ. ախտահա
նող օճառներ. բուժիչ օճառներ. բուժիչ ցեխեր.
ցեխեր լոգանքների համար. ցրտահարման
ժամանակ օգտագործվող պատրաստուկներ.
բուժիչ յուղեր. ախտահանիչ միջոցներ. բժշկա
կան վիրակապման նյութեր. ախտահանիչ
միջոցներ հիգիենիկ նպատակների համար.
վիրաբուժական վիրակապման նյութեր. նյութեր
ատամն ալցման համար. նյութեր ատամն երի
ծեփապատճենների համար. հակաբակտե
րիալ խոնավ անձեռոցիկներ. հիգիենիկ տամ
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պոններ կանանց համար. հիգիենիկ սրբիչներ,
միջադիրներ. մանկական խանձարուրներ.
պատրաստուկներ օդը մաքրելու համար. օդը
թարմացնող հոտազերծիչներ:
____________________

(210) 20211024		
(220) 11.05.2021

(111) 34231
(151) 14.02.2022

			(181) 11.05.2031
(730) «Նուրիջանյան գինու-կոնյակի տուն» ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գ. Նարեկ, Վանի 33, AM
(442) 01.06.2021
(540)

02/2

№ՄԱՍ 1

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մոխրագույն, սպիտակ և մանուշակագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 40. ատամնատեխնիկական ծառայու
թյուններ.
դաս 44. ատամնաբուժական օգնություն,
ստոմատոլոգիա:
____________________

(210) 20211046		

(111) 34233

(220) 12.05.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 12.05.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061,
Մասիսի 31, AM

(511)
դաս 33. 10 տարի և ավելի հնեցված
սպիրտից պատրաստված հայկական կոնյակ
(բրենդի). հին հայկական սորտերի խաղողից
պատրաստված բարձրորակ գինի. 10 տարի և
ավելի տարիք ունեցող մրգային օղիներ։

(442) 01.06.2021
(540)

(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20211044		

(111) 34232

(220) 12.05.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 12.05.2031
(730)
«Գրիգորյան
ստոմատոլոլոգիական
կլինիկա» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության շ.
49, բն. 9, AM

(526) Պաղպաղակի գրաֆիկական պատկերումը

(442) 02.08.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

և փաթեթավորման արտաքին ձևն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
դեղին, կանաչ, մուգ և բաց կապույտ, սպի
տակ, շագանակագույն և մոխրագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(526) «DENTAL» և «CLINIC» գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(210) 20211047		

(111) 34234

(220) 12.05.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 12.05.2031
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(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061,
Մասիսի 31, AM
(442) 01.06.2021
(540)

(526) «ПЛОМБИР» գրառումը, պաղպաղակի
գրաֆիկական պատկերումը և փաթեթավորման
արտաքին ձևն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, մուգ մանուշակագույն, մուգ կրեմագույն,
մուգ շագանակագույն, շագանակագույն և
կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20211048		

(111) 34235

(220) 12.05.2021

(151) 14.02.2022

02/2

№ՄԱՍ 1

(511)
դաս 30. հրուշակեղեն Նոր տարվա
տոնածառերը զարդարելու համար. կոնֆետներ.
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես
խորիզով.
կարամելներ
(կոնֆետներ).
շոկոլադ.
պոմադկաներ
(հրուշակեղեն).
պաստեղներ
(հրուշակեղեն).
մատուտակի
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). հրուշակեղեն նշի
հիմքով. հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով.
շոկոլադային մուսեր. աղանդերային մուսեր
(հրուշակեղեն). շոկոլադե զարդարանքներ
տորթերի համար. շոկոլադապատ ընկույզներ.
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի
հիմքով.
շոկոլադով
հաց
(շոկոլատին).
թխվածքաբլիթ. վաֆլիներ. ծամոն (մաստակ).
շաքարով
հրուշակեղեն.
քաղցրաբլիթներ.
չոր
թխվածքաբլիթ.
պրալինե.
մրգային
դոնդող
(հրուշակային).
քաղցրավենիքից
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. նուգա:
____________________

(210) 20211064		

(111) 34236

(220) 14.05.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 14.05.2031
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ,
ՀՀ, Արարատի մարզ, 0802, ք. Մասիս, Հրանտ
Վարդանյան փողոց 10, AM
(442) 01.06.2021
(540)

			(181) 12.05.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061,
Մասիսի 31, AM
(442) 01.06.2021
(540)

(526) «FRESH» և «PACK» գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
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(511)
դաս 34. չմշակ
ված և մշակ
ված ծխա
խոտ. լուցկիներ. սիգարների և սիգարետների
համար մուշտուկների սաթե ծայրապանակներ.
ծխախոտ. ծխախոտի քսակներ. սիգարետ
ների ծայրապանակներ. ֆիլտրեր սիգարետ
ների համար. վառիչներ ծխողների համար.
գազի բալոններ վառիչների համար. ծխամոր
ճեր. ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող
թուղթ ծխամորճերի համար. ծամելու ծխախոտ.
սիգարներ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկ
ղեր սիգարների համար. արկղեր սիգարետ
ների, ծխագլանակների համար. մուշտուկներ
սիգարների համար. ծխախոտի փոխարինիչ
ներ պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական
նպատակների համար. սիգարետներ, ծխագ
լանակներ. գրպանի հարմարանքներ սիգա
րետները, ծխախոտերը փաթաթելու համար.
մուշտուկներ սիգարետների համար.սիգարետի
մուշտուկների ծայրապանակներ. ծխախոտա
թուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը մաքրելու
հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու խոտա
բույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար. լուցկի
ների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի համար.
քթախոտ. ծխախոտատուփեր. լուցկու տու
փեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի
համար. խոնավարարներով տուփեր սիգար
ների համար. էլեկտրոնային սիգարետներ.
հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետ
ների համար. ծխողների համար բերանի ցողա
ցիրներ. ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի
եթերային յուղերից. էլեկտրոնային սիգարետ
ների բուրավետարարներ, բացի եթերային
յուղերից. սիգարետների վառիչների համար
հարմարեցված պատրույգներ. նարգիլեներ.
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ,
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողե
րով ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր,
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար.
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային
արտադրության մեջ օգտագործման համար.
ծխելու նյութեր (պարագանե). ծխախոտի և
մելասի անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի
մեջ օգտագործման համար:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20211065		

(111) 34237

(220) 14.05.2021

(151) 14.02.2022
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№ՄԱՍ 1

			(181) 14.05.2031
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ,
ՀՀ, Արարատի մարզ, 0802, ք. Մասիս, Հրանտ
Վարդանյան փողոց 10, AM
(442) 01.06.2021
(540)

(526) «FRESH» և «PACK» գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 34. չմշակ
ված և մշակ
ված ծխա
խոտ. լուցկիներ. սիգարների և սիգարետների
համար մուշտուկների սաթե ծայրապանակներ.
ծխախոտ. ծխախոտի քսակներ. սիգարետ
ների ծայրապանակներ. ֆիլտրեր սիգարետ
ների համար. վառիչներ ծխողների համար.
գազի բալոններ վառիչների համար. ծխամոր
ճեր. ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող
թուղթ ծխամորճերի համար. ծամելու ծխախոտ.
սիգարներ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկ
ղեր սիգարների համար. արկղեր սիգարետ
ների, ծխագլանակների համար. մուշտուկներ
սիգարների համար. ծխախոտի փոխարինիչ
ներ պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական
նպատակների համար. սիգարետներ, ծխագ
լանակներ. գրպանի հարմարանքներ սիգա
րետները, ծխախոտերը փաթաթելու համար.
մուշտուկներ սիգարետների համար.սիգարետի
մուշտուկների ծայրապանակներ. ծխախոտա
թուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը մաքրելու
հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու խոտա
բույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար. լուցկի
ների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի համար.
քթախոտ. ծխախոտատուփեր. լուցկու տու
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փեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի
համար. խոնավարարներով տուփեր սիգար
ների համար. էլեկտրոնային սիգարետներ.
հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետ
ների համար. ծխողների համար բերանի ցողա
ցիրներ. ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի
եթերային յուղերից. էլեկտրոնային սիգարետ
ների բուրավետարարներ, բացի եթերային
յուղերից. սիգարետների վառիչների համար
հարմարեցված պատրույգներ. նարգիլեներ.
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ,
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողե
րով ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր,
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար.
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային
արտադրության մեջ օգտագործման համար.
ծխելու նյութեր (պարագաներ). ծխախոտի և
մելասի անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի
մեջ օգտագործման համար:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20211143		

(111) 34238

(220) 21.05.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 21.05.2031
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Վարդան
Քալանթարյան Վահրամի, ք. Նոր-Հաճն,
Պարույր Սևակի թաղ., փ. 4, տուն 28, AM
(442) 16.06.2021
(540)

(210) 20211193		

(111) 34239

(220) 31.05.2021

(151) 14.02.2022
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			(181) 31.05.2031
(730) «Էքստերիեր
գրուպ» ՍՊԸ, Երևան,
Կոմիտասի պող., շ. 50, բն. 12, AM
(442) 16.06.2021
(540)

(511)
դաս 35. կերամիկական արտադրանքի
մանրածախ և մեծածախ առևտրի խանութների
ծառայություններ։
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20211196		

(111) 34240

(220) 01.06.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 01.06.2031
(730) Կաբուշիկի Կաիշա Յակուլտ Հոնշա, JP
(442) 07.07.2021
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20211197		

(111) 34241

(220) 01.06.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 01.06.2031
(730) Կաբուշիկի Կաիշա Յակուլտ Հոնշա, JP

(526) «SPORT» բառն ինքնուրույն պահպանության

(442) 07.07.2021
(540)

օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 28. սեղանի թենիսի սեղաններ:
____________________

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________
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(210) 20211198		

(111) 34242

(220) 01.06.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 01.06.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ռոզա Հովհան
նեսյան Նվերի, ՀՀ, Երևան, Բաբայան 36, բն.
8, AM
(442) 16.06.2021
(540)

(511)
դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառայու
թյուններ:
____________________

(210) 20211243		

(111) 34243

(220) 07.06.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 07.06.2031
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Հրանտ Վարդանյան 10, AM
(442) 07.07.2021
(540)

(511)
դաս 4. մեղրամոմ. մեթիլացված էթիլային
սպիրտ. սպիրտ (վառելիք). վառելիք սպիրտի
հիմքով. թղթե քուղեր կրակ վառելու համար.
փայտե տաշեղներ կրակ վառելու համար.
կպչան (վառում). անտրացիտ. փոկերի սահումը
արգելակող պատրաստուկներ. մոմեր Նոր
տարվա տոնածառերի համար. թանձր քսուք
ներ զենքի համար. կապակցող բաղադրություն
ներ ավլելու, սրբելու համար. վառելափայտ.
փայտածուխ (վառելիք). մոմեր լուսավորման
համար. քարածուխ բրիկետավորված. տորֆ
բրիկետավորված (վառելիք). փայտանյութի
բրիկետներ. վառելիքի բրիկետներ. դյուրա
վառ փոշիացված խառնուրդներ. կարնաուբի
մոմ (արմավենու մոմ). ցերեզին (մոմային դիէ
լեկտրիկ). քարածուխ. տորֆ (վառելիք). վառե
լանյութ. յուղեր կոշկեղենը յուղելու համար. մոմ
(հումք). մոմ փոկերի համար. մոմ լուսավորման
համար. մոմ արդյունաբերական նպատակ
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ների համար. կոքս. հանքային վառելիք. թանձր
քսուքներ փոկերի համար. յուղեր կաշին յու
ղելու համար. տեխնիկական ճարպեր. յուղեր
շինարարական աշխատանքների ժամանակ
կաղապարներից հանելը հեշտացնելու համար.
ճրագու. պատրաստուկներ փոշին մաքրելու
համար. լուսավորող յուղեր. գազ լուսավորման
համար. վառելիք լուսավորման համար. քսայու
ղեր. գազոլին (վառելանյութ). եթեր նավթային.
լիգրոին (վառելանյութ). պատրույգներ մոմե
րի համար. տեխնիկական վազելին արդյունա
բերական նպատակների համար. դիզելային
վառելիք. վառելիքային գազ. նավթագազ. քսու
քային գրաֆիտ (գրաքար). յուղ քարածխա
յին խեժից. քարածխային յուղ. յուղեր քարե
կամ աղ յուսե շարվածքը պահպանելու համար.
խոնավացնող յուղեր. ձկան յուղ, տեխնիկական.
սոյայի յուղից պատրաստուկներ այրուկը կան
խելու նպատակով խոհանոցային սպասքը մշա
կելու համար. կերոսին (թորած նավթ). թանձր
քսուքներ. պատրույգներ լամպերի համար.
գորշածուխ. քսանյութեր. մազութ. բարբա
րուկի յուղ արդյունաբերական նպատակների
համար. նավթա. ոսկրայուղ արդյունաբերա
կան նպատակների համար. օլեին. լեռնային
մոմ (օզոկերիտ). պարաֆին. նավթ, այդ թվում՝
մշակված. ածխափոշի (վառելիք). ստեարին
(բնաճարպ). բրդաճարպ, լանօլին. արևա
ծաղկի ձեթ արդյունաբերական նպատակների
համար. գիշերալամպ, ճրագ (մոմեր). կապակ
ցող բաղադրություններ փոշու համար. յուղեր
գործվածքների համար. շարժիչային վառե
լիք. կիզայուղեր. ոչ քիմիական հավելանյութեր
շարժիչային վառելիքի համար. ճարպեր կաշին
պահպանելու համար. տեխնիկական յուղեր.
պնդացված գազեր (վառելիք). գերչակաձեթ
(տեխնիկական). յուղեր կաշին պահպանելու
համար. յուղող-հովացնող հեղուկներ. յուղեր
ներկերի համար. գեներատորային գազեր.
շարժիչի յուղ. անուշահոտ մոմեր. էլեկտրական
էներգիա. էթանոլ (վառելիք). աբեթ. փոշին կլա
նող բաղադրություններ. բենզին. կենսավառե
լիք. բենզոլային վառելիք. քսիլենային վառելիք.
դահուկների քսուքներ. լանոլին կոսմետիկա
կան միջոցներ արտադրելու համար. մեղրամոմ
կոսմետիկական. ածուխ նարգիլեի համար.
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դաս 14. ագատներ. ժամացույցների սլաք
ներ (բացառությամբ ձեռքի ժամացույցների).
ազնիվ մետաղների ձուլակտորներ. թանկար
ժեք իրեր սա
թից. ուլունք
ներ մամ
լած սա
թից.
համայիլներ (թանկարժեք իրեր). արծաթյա
մետաղաթել. արծաթյա թելեր (թանկարժեք
իրեր). ժամացույցներ (բացառությամբ ձեռքի).
ճոճանակներ (ժամագործություն). թմբուկներ
(ժամացույցների արտադրություն). ապարան
ջաններ (թանկարժեք իրեր). ժամացույց – ապա
րանջաններ. ժամացույցների ապարանջաններ.
կախազարդեր ոսկերչական իրերի համար.
կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). թվահար
թակներ (ժամագործություն). արևի ժամացույց
ներ. ժամացույցների մեխանիզմն եր. շղթաներ
(թանկարժեք իրեր). ժամացույցների շղթաներ.
ձեռքի ժամագիրներ (ժամացույցներ). ժամա
նակաչափներ. ժամանակադիտակներ. ժամա
նակաչափ սարքեր. վզնոցներ (թանկարժեք
իրեր). էլեկտրական ժամացույցներ. փողկապ
ների սեղմիչներ. մետաղադրամն եր. ալմաստ
ներ. թելեր ազնիվ մետաղներից (թանկարժեք
իրեր). ատոմային ժամացույցներ. էտալոնային
ժամացույցներ (ազդանշանների տվիչ գենե
րատոր). ժամացույցների իրաններ. իրիդիում.
թանկարժեք իրեր փղոսկրից. զարդարանքներ
սև սաթից. չմշակված կամ մասնակի մշակված
սև սաթ. պղնձե ժետոններ (մետաղանիշներ).
ոսկերչական իրեր. մեդալիոններ (թանկար
ժեք իրեր). մեդալներ. չմշակված կամ մասնակի
մշակված ազնիվ մետաղներ. ձեռքի ժամա
ցույցներ. ձեռքի ժամացույցների զսպանակներ.
ձեռքի ժամացույցների ապակիներ. ժամա
ցույցների ընթացային մեխանիզմն եր. ձիթակն
(թանկարժեք քար), պերիդոտ. չմշակված կամ
դրոշմահատված ոսկի. ոսկյա թելեր (թանկար
ժեք իրեր). օսմիում. պալադիում. դեկորատիվ
գնդասեղներ. մարգարիտ (թանկարժեք իրեր).
կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք քարեր.
պլատին (մետաղ). զարթուցիչներ. ռոդիում.
ռութենիում. շպինելներ (թանկարժեք քարեր).
արձաններ ազնիվ մետաղներից. ստրաս
(արհեստական՝ կեղծ ադամանդ). ազնիվ
մետաղների համահալվածքներ. խարիսխներ
(ժամացույցների արտադրություն). մատանիներ
(թանկարժեք իրեր). գեղարվեստական իրեր
ազնիվ մետաղներից. տուփեր ազնիվ մետաղ
ներից. գլխարկների ոսկյա զարդարանքներ.
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ականջօղեր. կոշիկների ոսկյա զարդարանք
ներ. թևքաճարմանդներ. կիսանդրիներ ազնիվ
մետաղներից. գրպանի կամ ձեռքի ժամացույց
ների իրաններ. նվերի պատյաններ ժամացույց
ների համար. արձանիկներ, պատկերներ ազնիվ
մետաղներից. գնդասեղներ (թանկարժեք իրեր).
փողկապների գնդասեղներ. կրծքանշաններ
ազնիվ մետաղներից. օղակներ բանալիների
համար (անջատովի օղակներ կախազարդերի
կամ դեկորատիվ զարդերի համար ). անմշակ
կամ դրվագված արծաթեղեն. շարժականգով
վայրկյանաչափներ. կլուազոնե տեխնոլոգիա
յով. զարդատուփեր. ուլունքներ թանկարժեք և
ոչ թանկարժեք իրեր պատրաստելու համար.
օղլակներ թանկարժեք իրերի համար. նախա
պատրաստվածք
(գրունտովկա)
թանկար
ժեք իրերի համար. գլանիկներ թանկարժեք
իրերի համար. կաբոշոններ. անջատովի օղակ
ներ թանկարժեք մետաղներից բանալիների
համար. նվերների տուփեր թանկարժեք իրերի
համար. ձեռքի ժամացույցների սլաքներ. միս
բահա (աղոթելու տերողորմյա). ասեղնագոր
ծած ապարանջաններ մանածագործվածքից
(թանկարժեք իրեր). հուռութներ բանալիների
օղակների համար. համրիչներ (տերողորմյա),
խաչելություններ թանկարժեք մետաղներից,
բացառությամբ ոսկերչական իրերի. որպես
զարդեր օգտագործվող խաչելություններ. հանո
վի օղակներ բանալիների համար. գլխարկների
թանկարժեք գնդասեղներ. ծխելու պիտույքներ
ընդգրկված սույն դասում. վառիչներ պատ
րաստված թանկարժեք մետաղներից.
դաս 16. պողպատե տառամարմիններ.
պողպատե գրչածայրեր. կպչուն ժապավենի
բաշխիչ
հարմարանքներ
(գրասենյակային
պիտույքներ). հասցեներով դրոշմակնիքներ.
հասցեատպիչ մեքենաներ. թուղթ. ազդագրեր.
ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե վահա
նակներ. գրասենյակային մակնշման մեքենա
ներ. գրասենյակային ամրակներ. սեղմիչներ
գրիչների համար. հարմարանքներ ճարմանդ
ներով ամրացնելու համար (գրասենյակային
պիտույքներ). ալբոմն եր. նկարներ. էստամպներ
(փորագրանկարներ). սիգարների օղակներ
(սիգարների ժապավեններ). մատիտներ սրելու
էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական մեքենաներ.
հենակալներ գրքերի համար. հենաձողիկներ
նկարիչների համար. ջրաներկեր. ճարտարա
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պետական մանրակերտներ. արագակարներ,
թղթապանակներ (գրասենյակային). պնակիտ
ներ գրելու համար. գրիֆելներ. նրբաթիթեղ.
ծեփելու համար կավ. հաշվողական աղ յուսակ
ներ. փորագրանկարներ. արվեստի վիմագրա
կան
ստեղծագործություններ.
նկարներ
շրջանակված կամ չշրջանակված. մատիտներ.
լրագրեր. պարբերական մամուլ. ատլասներ
(քարտեզագրքեր). օղակներով թղթապանակ
ներ. ռետինե ժապավեններ (գրասենյակային
պիտույքներ). տակդիրներ գարեջրի գավաթ
ների համար. տոմսեր. կենսաբանական
կտրվածքներ մանրադիտակով ուսումն ասիրե
լու համար (ուսուցողական նյութեր). տպարա
նային կլիշեներ. բլոկնոտներ (նոթատետրեր)
նկարչության, գծագրության համար. բլոկնոտ
ներ (գրասենյակային պիտույքներ). ներկանյու
թով ժապավենների կոճեր. ապարանջաններ
գրենական պիտույքները պահելու համար. բրո
շյուրներ. ասեղնագործության նմուշներ (սխե
մաներ).
գրասենյակային
կոճգամն եր.
խոնավարարներ (գրասենյակային պիտույք
ներ). զմուռսի կնիքներ. թանաքի բարձիկներ.
զմուռս. գրասենյակային հարմարանքներ կնքե
լու համար. գրասենյակային նյութեր կնքելու
համար. տետրեր. սկուտեղներ դրամի տեսա
կավորման և հաշվարկի համար. կալկա (մոմա
թուղթ). թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալկա
(մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա. գրասե
նյակային մատնակալներ. տպատառեր. պատ
ճենահան թուղթ. թուղթ գրանցող սարքերի
համար. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). քառան
կյուն գծագրական քանոններ. քարտեր. ուսու
ցողական նյութեր (բացառությամբ սարքերի).
կատալոգային
քարտեր
(գրասենյակային
պիտույքներ). թերթերով թղթեր (գրասենյակա
յին պիտույքներ). ստվարաթուղթ. ստվա
րաթղթե տուփեր բոլորագլխարկների համար.
ծակոտված քարտեր ժակքարդյան մանածա
գործական հաստոցների համար. ստվա
րաթղթե
դիտափողակներ.
կատալոգներ.
սեղմիչներ կատալոգային քարտերի համար.
երգարաններ. տպագրական շարվածքի սեղան
ներ. թղթապանակներ փաստաթղթերի համար.
նկարակալներ. տպարանային թվային տառա
մարմիններ. տուշ. գունավիմագրիչներ. մոմ
մոդելավորման համար, բացառությամբ ատամ
նաբուժության մեջ օգտագործվողի. քարտա
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րաններ
(գրասենյակային
պիտույքներ).
գրասենյակային ծակատիչներ. զուգարանի
թուղթ. գրքեր. գծագրական կարկիններ. տպա
րանային տառամարմիններ (թվային և տառա
յին). շարվածքային դազգահներ. արկղիկ
պանակներ նամակագրության համար. թղթե
տոպրակներ. հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակա
յին ապրանքներ). թանաք ուղղումն եր կատարե
լու համար (հելիոգրաֆիա). մատիտների համար
գրիֆելներ. հյուսվածքաբանական կտրվածք
ներ (դիտողական պիտույքներ). գծագրական
կորաքանոններ. կազմեր (գրասենյակային
պիտույքներ). գրելու կավիճ. կավիճ վիմագրու
թյան համար. կավիճ դերձակների համար.
կավիճի բռնիչներ. մատիտների բռնիչներ.
ավտոմատ մատիտներ. թղթե տարողություն
ներ սերուցքի համար. գրասենյակային ճար
մանդներ.
գրամեքենաների
գլանիկներ.
փոխադրանկարներ. գծանկարչական տպագիր
նյութեր. մարմարի նմանակմամբ կազմարարա
կան կափարիչների հարդարման (ներկման)
գործիքներ. գծագրական տախտակներ. գծագ
րական պիտույքներ. գծագրական գործիքներ.
դիագրամն եր (տրամագրեր). ծրարներ (գրասե
նյակային ապրանքներ). կրկնակիչներ. օֆորտ
ներ. փաթեթավորման թուղթ. գրչածայրեր.
գրամեքենաներ (էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրա
կան). գրչատուփեր. ոսկե գրչածայրեր. ջնջելու
միջոցներ. գրենական պիտույքներ. խորհրդան
շաններ (թղթե կնիքներ). սրբելու ջնջելու շաբ
լոններ. ռետիններ ջնջելու համար. թուղթ
էլեկտրասրտագրիչների համար. ծակոտիչներ
(գրասենյակային պիտույքներ). թանաք. ներկա
նյութով ժապավեններ. թանաքամաններ. գրա
սենյակային հարմարանքներ ծրարները կնքելու
համար. լուսանկարներ. գրչամաքրիչներ. կնիք
ներ (գրասենյակային պարագաներ). գործվածք
կազմարարական աշխատանքների համար.
գծագրագործիքատուփեր.
ռեգիստրներ
(գրքեր). գրանցամատյաններ. արձանիկներ,
պատկերներ պապիեմաշեից. զտաթուղթ. թղթե
զտող նյութեր. բլանկներ (տպագրված). գրասե
նյակային
պարագաներ,
բացառությամբ
կահույքի. ածխային մատիտներ. կորաքանոն
ներ (գրասենյակային ապրանքներ). շարված
քատախտակներ
(պոլիգրաֆիա).
գալվանաստերեոտիպեր. աշխարհագրական
քարտեզներ. գլոբուսներ. ջրաներկ բացելու
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բաժակապնակներ նկարիչների համար. գրա
ֆիկական վերարտադրություններ. գրաֆիկա
կան
(գծանկարչական)
պատկերներ.
գրասենյակային քերակներ (տեքստում ուղղում
ներ անելու պիտույքներ). փորագրման տախ
տակներ.
հեկտոգրաֆներ.
տպագիր
կարգացուցակներ. խոնավարարներ մակերև
ույթների համար (գրասենյակային պիտույք
ներ).
փոստային
բացիկներ.
տպագիր
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձելու
հարմարանքներ. ոչ մանածագործական օֆսե
թային պաստառ. տպագրական դյուրակիր
շարվածքներ (գրասենյակային պիտույքներ).
տպագրական հրատարակություններ. դասագր
քեր (ձեռնարկ). փոստային թուղթ. ճնշածծան
ներ. չափանշման ասեղներ գծագրության
համար. գծագրական գրչածայրեր. սեղանի
թղթե սպիտակեղեն. վիմատիպ նկարներ.
վիմագրական քարեր. բուկլետներ. փայլուն
թուղթ. պապիեմաշե. անդորրագրերի գրքույկ
ներ (գրասենյակային ապրանքներ). կավիճ
չափանշման համար. պլաստիկական զանգված
ծեփելու համար. ծեփանյութեր. ծեփելու մածուկ
ներ. թղթե թաշկինակներ. գործված պաստառ
բազմացման ապարատներում ներկով պատելու
համար. սեղանի թղթե սփռոցներ. գրատախ
տակներ. թղթի ամրակներ. համարադրոշմիչ
ներ. յուղանկարատիպեր. կպչուն շերտեր
կազմերը ամրացնելու համար (կազմարարա
կան գործ). սոսնձաթղթիկներ կնքելու համար.
ներկապնակներ նկարիչների համար. պան
տոգրաֆներ (գծագրական գործիքներ). թղթագ
րենական ապրանքներ. մագաղաթաթուղթ.
պաստելներ (գունամատիտներ). ձևվածքներ
կարի համար. տրաֆարետների պատյաններ.
ներկարարական գլանիկներ. կտավ
ն եր նկար
ների համար. ներկատուփեր (դպրոցական
պիտույքներ). պլաստմասսայե թաղանթներ
փաթեթավորման համար. հարմարանքներ լու
սանկարներ սոսնձելու համար. հենակալներ լու
սանկարների համար. լուսափորագրանկարներ.
գծագրեր (կապտաթուղթ). ծալքագծման գոր
ծիքներ (գրասենյակային պիտույքներ). ինքնա
հոս գրիչներ. տրաֆարետներ նկարելու համար.
շաբլոններ. դիմանկարներ. թղթե կաշպոներ
(դեկորատիվ ծաղկամաններ). գլանատիպներ.
քարտեր կամ թղթյա ժապավեններ հաշվիչ
մեքենաների ծրագրերը գրանցելու համար.

02/2

№ՄԱՍ 1

ծանուցատետրեր. թուղթ ռենտգենյան նկար
ների համար. գծագրական քանոններ. ռեգլետ
ներ (տպագրական). կազմարարական նյութեր.
գործված պաստառ կազմարարական աշխա
տանքների համար. թելեր կազմարարական
աշխատանքների համար. գործված պաստառ
փաստաթղթերը վերարտադրող մեքենաներում
ներկով պատելու համար. գրչածայրեր (գրասե
նյակային պարագաներ). ամսագրեր (պարբե
րական). թղթե ժապավեններ, բացառությամբ
գալանտերեայի կամ մազերի զարդերի. գրամե
քենաների ժապավեններ. թղթե կամ պլաստ
մասսայե տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ)
փաթեթավորելու համար. բարձիկներ. էջանիշ
ներ գրքերի համար. շնորհավորական բացիկ
ներ. ստեատիտ (դերձակի կավիճ). գնդիկավոր
գրիչների գնդիկներ. սեղանի թղթե տակդիր
ներ. տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի
համար. գրամեքենաների ստեղներ. կնիքների,
դրոշմակների կալիչներ. կնիքների, դրոշմակ
ների տուփեր. փոստային նամականիշներ.
տակդիրներ կնիքների, դրոշմակնիքների, դրոշ
մակների համար. թափանցիկ թաղանթներ
(գրասենյակային ապրանքներ). հարմարանք
ներ գլխազարդեր պատրաստելու համար. սոսն
ձանյութ
(սոսինձ)
գրասենյակային
կամ
կենցաղային նպատակների համար. սոսնձող
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. կպչուն ժապավեններ
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. հասցեներով թիթեղիկներ հասցե
ատպիչ մեքենաների համար. ալմանախներ.
օրացույցներ. օսլայի շրեշ (սոսնձող նյութ) գրա
սենյակային կամ կենցաղային նպատակների
համար. նկարելու վրձիններ. ինքնասոսնձվող
ժապավեններ գրասենյակային կամ կենցաղա
յին նպատակների համար. գրասենյակային
ռետիններ. մանկական թղթե կրծկալներ.
ստվարաթուղթ փայտանյութից (գրասենյակա
յին պիտույքներ). թուղթ փայտազանգվածից.
թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր. դրոցներ
գրիչների և մատիտների համար. թղթե կամ
ստվարաթղթե փաթաթվածքներ շշերի համար.
գրաֆինների թղթե տակդիրներ. ծանուցագրեր
(գրասենյակային). պղպջակավոր պլաստմաս
սայե թերթեր փաթեթավորման կամ կշռա
բաշխ
ման հա
մար. թղթե դրոշ
ներ. թղթի
մանրատիչներ գրասենյակային նպատակների
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համար. վերականգնված թաղանթանյութից
թերթեր փաթեթավորման համար. գրասեղանի
պահարաններ գրասենյակային պիտույքների
համար
(գրասենյակային
պարագաներ).
սոսինձներ գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. թուղթ կտրելու դանակ
ներ (նամակ բացելու). թղթե կամ պլաստմաս
սայե տոպրակներ աղբի համար. մատիտ սրելու
հարմարանքներ (էլեկտրական կամ ոչ էլեկտ
րական). թղթե անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնե
լու համար. սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. թղթե
անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու
համար. գծագրական անկյունաքանոններ.
ռեյսշինաներ (գծագրական T – աձև քանոններ).
գրչակոթեր. գրենական պիտույքների հավա
քակազմեր (գրասենյակային պիտույքներ).
թանաքային
պարագաներ.
գրասարքեր.
ձեռագրերի նմուշներ. շշերի փաթեթվածք
թղթից կամ ստվարաթղթից. ցուցատախտակ
ներ թղթից կամ ստվարաթղթից հայտարարու
թյունների համար. թղթե սրբիչներ ձեռքերի
հա
մար. թղթե երեսսր
բիչ
ներ. թղթից կամ
ստվարաթղթից պիտակներ. փորագրական
ասեղներ օֆորտների համար. վիսկոզից թեր
թեր փաթեթավորման համար. բուսախեժ
(սոսինձներ) գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. կպչուն պաստառ գրա
սենյակային նպատակների համար. ձկան
սոսինձ. տոպրակներ միկրոալիքային վառարա
նում սնունդ պատրաստելու համար. թղթե
զտիչներ սուրճի համար. ձգուն (էլաստիկ) պլաս
տիկ թաղանթներ դարսակման համար. թղթե
կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. ինքնա
սոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային). կազ
մարարական մեքենաներ և հարմարանքներ
(գրասենյակային սարքավորանք). կոմիքսների
գրքույկներ. գրասենյակային թուղթ. վճարագ
րերի գրքույկների բռնիչներ. ձողիկներ տուշով
գրելու համար. թանաքաքարեր (թանաքապա
հոց). երաժշտական բացիկներ. տեղեկագրեր.
փաթեթավորման նյութեր պատրաստված օսլա
յից. մոմած թղթեր. անձնագրերի կազմեր. գրե
լու վրձիններ. գրելու պիտույքներ. թուղթ
պահարանների արկղերի համար (բուրավե
տացված կամ ոչ). վարկային քարտերի ոչ
էլեկտրական տպիչներ. փաստաթղթերի մակա
շերտման ապարատներ (գրասենյակային).
թուղթ նկարչության և գեղագրության համար.
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ջնջոցներ գրատախտակի համար. գծագրոցներ
սեղմիչներով. ցուցափայտեր, ոչ էլեկտրոնային.
թղթե ժապավեններ, բացառությամբ արդու
զարդեղենի կամ մազերի զարդերի. կավե
կաղապարներ մոդելավորման համար (նյութեր
նկարիչների համար). սեղմիչներ թղթադրամ
ների համար. հավաքաքարտեր, բացառու
թյամբ խաղաքարտերի. թղթե կամ պլաստիկից
ներծծող թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթա
վորելու համար. խոնավությունը կարգավորող
թղթե կամ պլաստիկից թերթիկներ սննդամ
թերքը փաթեթավորելու համար. սխալն ուղղե
լու
ժապավեններ
(գրասենյակային
ապրանքներ). ներկերի արկղեր. գծանշիչ գրիչ
ներ (գրասենյակային). թռուցիկներ (գովազդա
յին թերթիկներ). բռնիչներ փաստաթղթերի
համար (գրասենյակային պարագաներ). էջերը
պահող բռնիչներ. մոդելավորելու համար պոլի
մերային կավ. մաքրելու բարձիկներ. թղթե կամ
ստվարաթղթե փաթեթավորման (միջադրման,
խծուծման) նյութեր. թղթե կամ ստվարաթղթե
խծուծման նյութեր. բանկատոմսեր. ցողվող
կավիճ. տպված կտրոններ. բրնձաթուղթ.
պլաստմասսայե տոպրակներ ընտանի կենդա
նիների թափոնները հեռացնելու համար. ճապո
նական թուղթ (վասի). սեղանի թղթե ուղելաթեր.
տպագրված նոտաներ. թղթե բաններներ.
տոնական գունազարդ թղթե դրոշակներ. մուլ
տիպլիկացիոն ցելուլոիդներ. թղթե տոպրակներ
բժշկական
գործիքների
մանրէազերծման
համար. անձը հաստատող փաստաթղթերի
բռնիչներ (գրասենյակային պիտույքներ). ոլո
րակներ անձը հաստատող փաստաթղթերի
բռնիչների համար (գրասենյակային պիտույք
ներ). ամրակներ անձը հաստատող փաստաթղ
թերի բռնիչների համար [գրասենյակային
պիտույքներ]. թուղթ բժշկական զննման սեղան
ների համար. ատամն աբուժական սկուտեղ
ների թղթյա ծածկեր. թևքերով մանկական
թղթյա կրծկալ
ներ. թուղթ կտրող գոր
ծիք
ներ
(գրասենյակային պիտույքներ). տրաֆարետներ
սննդամթերքի և ըմպելիքների ձևավորման
համար. անվանական բաջեր (գրասենյակային
պիտույքներ). շտրիխ կոդերի ժապավեններ.
փայլեր գրասենյակային նպատակների համար.
ուղեբեռների պահանջման թղթե հաշվեպի
տակներ. թղթե անձեռոցիկներ մաքրելու
համար. գրքերի պաշտպանիչ կազմեր. գունա
զարդման գրքեր.
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դաս 18. ալպենշտոկներ. կենդանիների
կաշիներ. օղակներ հովանոցների համար. թամ
բերի հիմն ակմախքներ. շնակապեր. թամբերի
ամրակապեր. անձրևի կամ արևի հովանոցների
ճաղեր. անգազանցիկ թաղանթներ կենդանի
ների աղիքներից. քսակներ. ձիասարքի լկամ
ներ. փոկեր ռազմական հանդերձանքի համար.
թղթապանակներ երաժշտական նոտաների
համար. հովանոցների կոթեր. ձեռնափայտեր
(գավազաններ). նստոցների վերածվող ծալո
վի ձեռնափայտեր. սանձեր (լծասարք). անձրևի
կամ արևի հովանոցների հիմն ակմախքներ.
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).
դպրոցական պայուսակներ. այցեքարտերի
թղթապանակներ. կաշեստվարաթուղթ. բոլո
րագլխարկների կաշվե տուփեր. անուրներ
ձիերի համար. ձիու ծածկոցներ. շևրո (փա
փուկ այծակաշի). դնչկալներ. ճամփորդական
սնդուկներ. վզնոցներ կենդանիների համար.
կաշվե քուղեր. մշակված կաշիներ. փոկեր լծա
սարքի համար. կաշեփոկեր թամբագործական
իրերի համար (փոկային շինվածքներ). փոկեր
չմուշկների համար. կաշեփոկիկներ. ուղղան
կյուն մեջքակաշիներ (կաշվե կիսաֆաբրիկատ
ներ). չմշակված կամ մասնակի մշակված կաշի.
կահույքի կաշվե հարդարանք. արհեստական
կաշի. հովանոցներ. ուսափոկերով համակներ
երեխաներ կրելու համար. ռետինե դետալ
ներ ասպանդակների համար. ասպանդակի
փոկեր. կաշվե պայուսակներ փականագոր
ծական գործիքների համար. մտրակներ. կերի
տոպրակներ. պատյաններ անձրևի հովանոց
ների համար. զսպանների կաշվե պատյաններ.
ձիերի ծնկակալներ. ծածկոցներ կենդանիների
համար. լծասարքեր կենդանիների համար.
ձիերի աչքակալներ (լծասարք). ձգափոկեր
(լծասարք). թիկնապայուսակներ. ձիերի երա
սանակներ. բռնակներ գավազանների համար.
բազմաճյուղ մտրակներ. կաշվե դնչափոկեր.
մոլեսկին (գործվածք՝ կաշվի նմանակ). կանա
ցի պայուսակների հիմն ակմախքներ. արևի
հովանոցներ. մորթեղեն. բռնակներ հովա
նոցների համար. դրամապանակներ. անվա
վոր տնտեսական պայուսակներ. տնտեսական
պայուսակներ. սանձեր. տափակ ճամպրուկ
ներ փաստաթղթերի համար. պայուսակներ
ալպինիստների համար. տուրիստական պայու
սակներ. ծովափի պայուսակներ. կանա
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ցի պայուսակներ. ուղեպայուսակներ. կաշվե
պարկեր (ծրարներ, պայուսակներ) փաթեթա
վորման համար. կաշվե թամբակալներ. ձիա
թամբեր. կաշեգործական - թամբագործական
իրեր. թղթապայուսակներ (կաշեգալանտե
րեա). ճամփորդական կաշվե հավաքակազմեր
( կաշեգալանտերեա). ճամպրուկներ. բռնակ
ներ ճամպրուկների համար. կաշվե փականներ
(կափույրներ). խոշոր եղջերավոր անասունների
կաշիներ. կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից
արկղեր. մետաղ յա օղակներից պատրաստված
քսակներ. կաշվե կամ կաշեստվարաթղթե տու
փեր. ճամփորդական սնդուկներ (ուղեբեռի).
դատարկ պիտույքատուփեր հարդարանքի
իրերի համար. թավշակաշի, բացառությամբ
մաքրելու համար օգտագործվողների. կաշվե
սրակալներ, սուսերի ուսակապեր. թամքատա
կեր ձիերի համար. ֆիբրից տուփեր, արկղեր և
սնդուկներ. կռնապայուսակներ. պորտպլեդներ.
երասաններ (լծասարք). բանալիների պատյան
ներ. տնտեսական մթերացանցեր. տափակ
ճամպրուկներ. կահույքի կաշվե պաստառներ.
ձիաթամբերի տակ դրվող փափուկ տակդիր
ներ. սպորտային պայուսակներ. ասպանդակ
ներ. հեծելասարքերի լրակազմեր. պայտեր.
լանջակապեր երեխաներ կրելու համար. կեն
գուրու պայուսակներ երեխաներ կրելու համար.
պայուսակներ. վարկային քարտերի պատյան
ներ
(դրամապանակներ).
այցեքարտերի
պատյաններ. ռանդոսերու (ճապոնական դպրո
ցական կռնապայուսակ). ուղեբեռների հաշ
վեպիտակներ. թամբատակեր ձիերի համար.
կաշվե պիտակներ. բռնակներ տնտեսական
պայուսակները և տոպրակները տեղափոխե
լու համար. թիֆիլին (ֆիլաքթրի). անվավոր
ճամպրուկներ. խուրջիններ. հագուստ ընտանի
կենդանիների համար. սանձեր քայլելիս երե
խաներին պահելու համար. շարժիչավոր ճամպ
րուկներ. ուղեբեռի տեսակավորման համար
հարմարեցվող պայուսակներ. կոնֆերանսների
համար նախատեսված թղթապանակներ. զբո
սանքի ձեռնափայտեր. կաշվե պաստառներ.
թիկնապայուսակներ երեխաներ կրելու համար.
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա
րարական
գործառնությունների
մասին.
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծ
ման-արտահանման
գործակալությունների
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ծառայություններ. առևտրային տեղեկատվու
թյան գործակալությունների ծառայություններ.
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային նյու
թերի տարածում. լուսապատճենահանման
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքերի և ապարատների վարձույթ.
հաշվապահական գրքերի վարում. հաշվետվու
թյունների կազմում հաշիվ
ն երի վերաբերյալ.
առևտրային աուդիտ. խորհրդատվություն գոր
ծարարության կազմակերպման և կառավար
ման
հարցերով.
խորհրդատվություն
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու
հարցերով. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կառավարման հարցերով. մեքենագրման
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում.
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների կառավարման հարցերում. փաս
տաթղթերի
վերարտադրում.
գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. գոր
ծարարության արդյունավետության փորձաքն
նական ծառայություններ. աճուրդային վաճառք.
շուկայի ուսումն ասիրություն. առևտրային գոր
ծունեության գնահատում. հետազոտություններ
գործարարության ասպարեզում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություն
ներ. ծառայություններ հասարակական հարա
բերությունների բնագավառում. սղագրական
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր
դագրությունների գրառում (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. գործարարության կառավարման
խորհրդատվական ծառայություններ. մանեկեն
ների ծառայություններ ապրանքները գովազդե
լու կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ
ների ավտոմատացված հիմն ապաշարների
վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
գործնական
տեղեկատվության
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տրամադրում. հասարակական կարծիքի հետա
զոտում. վճարման փաստաթղթերի նախա
պատրաստում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխե
լու հետ կապված վարչական ծառայություններ.
տարածքների վարձակալում գովազդի տեղադր
ման համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. քարտուղարական ծառայու
թյուններ. հարկային հայտարարագրերի կազ
մում. հեռախոսազանգերին պատասխանելու
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժանոր
դագրության կազմակերպում երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցային գոր
ծունեության կառավարում. ստեղծագործների և
կատարողների գործերի կառավարում. տեղե
կատվության հավաքում տվյալների համա
կարգչային
հիմն ապաշարներում.
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալների
համակարգչային հիմն ապաշարներում. առևտ
րական տոնավաճառների կազմակերպում. լու
սապատճենահանող սարքավորման վարձույթ.
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային ցան
ցում.
մատակարարման
ծառայություններ
երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում և
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապահո
վում). տեղեկատվության որոնում համակարգ
չային ֆայլերում երրորդ անձանց համար.
գովազդային ժամանակի վարձույթ զանգվածա
յին տեղեկատվության բոլոր միջոցներում.
մամուլի տեսություն. առևտրի ավտոմատների
վարձույթ.
հոգեբանական
տեստավորում
աշխատողներ ընտրելիս. գների համեմատման
ծառայություններ. մանրածախ վաճառքի նպա
տակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր լրատ
վամիջոցներով. սպառողներին առևտրային
տեղեկատվության և խորհուրդների տրամադ
րում ապրանքների և ծառայությունների ընտ
րության
հարցում.
հեռահաղորդակցական
ծառայությունների բաժանորդագրում երրորդ
անձանց համար. գնման պատվերների մշակ
ման գործընթացների կառավարում. ապրանք
ների և ծառայությունների լիցենզիաների
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ
անձանց համար. ենթակապալառուի ծառայու
թյուններ (առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն).
հաշիվ
ն երի ապրանքագրերի տրամադրում.
գովազդային տեքստերի խմբագրում. վիճա
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կագրական տվյալների հավաքում և տրամադ
րում.
գովազդի
մանրակերտում.
երաշխավորների որոնում. նորաձևության ցու
ցադրության կազմակերպում գովազդային
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի արտադ
րություն. մարզիկների գործունեության կառա
վարում.
մարքեթինգ
(շուկայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ.
գործարար և առևտրային հարաբերությունների
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում.
վաճառքի օժանդակման համար որոնման
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային ծառա
յություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC).
առևտրային միջնորդային ծառայություններ.
արտահաստիքային աշխատողների գործունե
ության կառավարում. առևտրային գործարք
ների համաձայնեցում և կնքում երրորդ անձանց
համար. տվյալների էլեկտրոնային հիմն ապա
շարներում տվյալների նորացում և պահում.
շինարարական նախագծերի համար առևտրա
յին (կոմերցիոն) նախագծերի կառավարում.
գործարար տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և ծառայու
թյուններ գնողների և վաճառողների համար
առցանց վաճառատեղի տրամադրում. գովազ
դային հասկացությունների մշակում. արտաքին
վարչական կառավարում ընկերությունների
համար. հարկային հայտարարագրեր ներկա
յացնելու ծառայություններ. ծախսերը փոխհա
տուցող ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար. գովազ
դային վահանակների վարձույթ. կենսագրա
կան տվյալ
նե
րի գրում այլ ան
ձանց հա
մար.
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով
վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում. հաճախ
ճանապարհորդողների ծրագրերի կառավա
րում. հանդիպումն երի պլանավորման ծառայու
թյուններ (գրասենյակային գործառույթներ).
հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառայու
թյուններ (գրասենյակային գործառույթներ).
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում.
գովազդային
սցենարների
տեքստերի կազմում. տվյալների և գրավոր
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հաղորդագրությունների գրանցում. գրանցա
մատյանների տեղեկատվության թարմացում և
պահում. տեղեկատվական ցանկի կազմում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինան
սավորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի
ընտրության հարցում բիզնես-ծառայություն
ներ.
հեռուստախանութների
ծրագրերի
արտադրություն. հասարակության հետ հաղոր
դակցման
ռազմավարության
վերաբերյալ
խորհրդատվություն.
խորհրդատվություն
գովազդային հաղորդակցության ռազմավարու
թյան վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
սպորտային միջոցառումն երի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայությունների խթանում.
մրցակցային հետախուզական ծառայություն
ներ. շուկայի հետախուզական ծառայություն
ներ.
ֆինանսական
աուդիտ.
թվային
երաժշտության ներբեռնման համար մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ. հնչյունային
ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. նախապես գրառ
ված երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման ծառայություններ. թիրախային մար
քեթինգ (շուկայավարում). գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վար
չական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքավորումն երի վարձույթ համա
տեղ
աշխատանքային
պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
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մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
թինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար. մանրածախ և մեծածախ առևտուր.
ծխախոտային արտադրանքերի մասնագիտաց
ված խանութներ.
դաս 41. զվարճանքի (ատրակցիոնների)
զբոսայգիների ծառայություններ. զվարճու
թյունների ծառայություններ. կենդանիների
վարժեցում.
կինեմատոգրաֆիական
սար
քավորումն երի վարձույթ. համերգավարների
ծառայություններ. կինոստուդիաների ծառայու
թյուններ. կրկեսային կատարումն երի ներկայա
ցում. մրցույթների կազմակերպում (զվարճալի).
դեկորացիաների վարձույթ շոու-ծրագրերի
համար. ժամանցի օբյեկտների տրամադրում.
զվարճալի ռադիոհաղորդումն եր. տեքստա
յին նյութերի հրապարակում, բացառությամբ
գովազդային նյութերի. ձայնագրությունների
վարձակալություն. կինոֆիլմերի վարձույթ. ֆիլ
մերի արտադրություն, բացառությամբ գովազ
դային ֆիլմերի. ռադիո և հեռուստատեսային
ընդունիչների վարձույթ. ռադիո և հեռուստա
տեսային ծրագրերի մոնտաժում. վարյետեների
ներկայացումն եր. երաժշտասրահների ներ
կայացումն եր. նվագախմբերի ծառայություն
ներ. թատերական ներկայացումն եր. շոուների
արտադրություն. հեռուստատեսային զվարճալի
հաղորդումն եր. թատերական դեկորացիա
ների վարձույթ. կենդանաբանական այգիների
ծառայություններ. սպորտային սարքերի տրա
մադրում. նկարիչներին մոդելներ տրամադ
րող գործակալությունների ծառայություններ.
խաղատների
ծառայություններ
(խաղեր).
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն).
դիսկոտեկների ծառայություններ. զվարճու
թյան ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության
տրամադրում. մոլեխաղերի ոլորտում ծառա
յություններ. գոլֆի դաշտերի տրամադրում.
առողջության ակումբների ծառայություններ
(առողջարար և ֆիթնես մարզումն եր). հանգստի
ճամբարների ծառայություններ (զվարճություն
ներ). թատերականացված ներկայացումն եր.
կինոթատրոնների ծառայությունների տրա
մադրում. սպորտային մրցումն երի կազմակեր
պում. ժամանցային հանդիպումն երի ծրագրերի
կազմում. ձայնագրությունների ստուդիաների
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ծառայություններ. հանգստի վերաբերյալ տեղե
կատվության տրամադրում. ստորջրյա սուզ
ման հանդերձանքի վարձույթ. սպորտային
սաքավորումն երի վարձույթ, բացառությամբ
տրանսպորտային միջոցների. մարզադաշտերի
սարքավորումն երի վարձույթ. տեսամագնիտո
ֆոնների վարձույթ. տեսաֆիլմերի վարձույթ.
սպորտային միջոցառումն երի ժամկետների
պլանավորում. գեղեցկության մրցույթների
կազմակերպում. ներկայացումն երի տոմսերի
ամրագրում. կրկնօրինակում. վիճակախաղերի
կազմակերպում. պարահանդեսների կազմա
կերպում. ներկայացումն երի կազմակերպում
(իմպրեսարիոների ծառայություններ). խաղա
դահլիճների ծառայությունների տրամադրում.
ձայնային սարքավորումն երի վարձակալություն.
լուսավորման սարքերի վարձույթ թատրոնների
կամ հեռուստաստուդիաների համար. թենիսի
կորտերի վարձույթ. տեսախցիկների վարձույթ.
սցենարներ գրելու ծառայություններ, բացա
ռությամբ գովազդայինի. տեսագրությունների
մոնտաժում. հրապարակումն եր էլեկտրոնային
սեղանադիր հրատարակչական համակարգերի
օգնությամբ. ենթագրերի կատարում. համա
կարգչային ցանցերի կողմից առցանց տրա
մադրվող խաղային ծառայություններ. կարաոկե
ծառայություններ. երաժշտության ստեղծագոր
ծում. գիշերային ակումբ-սրճարանների ծառա
յություններ (զվարճություններ). ոչ ներբեռնելի
էլեկտրոնային առցանց հրապարակումն երի
տրամադրում. լուսանկարչական ռեպորտաժ
ներ. լուսանկարչություն. մասնագիտական
կողմն որոշում (խորհուրդներ կրթության կամ
ուսուցման հարցերով). նորությունների ծառա
յություններ. թարգմանիչների ծառայություններ.
թարգմանություն ժեստերի լեզվից. տեսագ
րում. միկրոֆիլմերի ստեղծում. տոմսերի բաշխ
ման ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց).
տեքստերի խմբագրում. համերգների կազ
մակերպում և անցկացում. գեղագիրների
ծառայություններ. հրապարակումն երի մանրա
կերտում, բացառությամբ գովազդայինների.
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում
ժամանցի նպատակով. սպորտային հրապա
րակների վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառա
յություններ. բանավոր թարգմանություններ.
անհատական մարզիչների ծառայություններ.
ֆիթնես դասերի անցկացում. երաժշտական
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արտադրանքի
թողարկում.
խաղալիքների
վարձույթ. խաղասարքերի վարձույթ. ոչ բեռ
նելի երաժշտության առցանց տրամադրում.
ոչ բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադ
րում. հեռուստատեսային և կինոսցենարների
գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ.
սիմուլ յատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում.
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. չբեռն
վող հեռուստատեսային ծրագրերի տրամադ
րում «տեսանյութ ըստ պահանջի» ծառայության
միջոցով. սադո (ճապոնական թեյի ծիսակարգի
ուսուցում ). այկիդոյի ուսուցում. արվեստի
ստեղծագործությունների վարձույթ. սենյա
կային ակվարիումն երի վարձույթ. լեռնային
զբոսաշրջության իրականացում զբոսավարի
ուղեկցությամբ. զգեստավորված դիմակահան
դեսների կազմակերպում զվարճությունների
համար. կինովարձույթ. ձյուդոյի ուսուցում.
դրոնների օդանավավարման որակավորման
քննությունների անցկացման ծառայություններ.
հնչյունային օպերատորների ծառայություն
ներ միջոցառումն երի համար. տեսանյութերի
խմբագրման ծառայություններ միջոցառում
ների համար. լուսատեխնիկների ծառայություն
ներ միջոցառումն երի համար. կինոֆիլմերի
ստեղծում, բացառությամբ գովազդայինների.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
զվարճանքի նպատակներով. օգտագործողների
վարկանիշների տրամադրում զվարճություն
ների նպատակներով. ֆիզիկական պատրաստ
վածության գնահատման ծառայություններ
ուսուցման նպատակներով. դեմքի վրա նկարե
լու ծառայություններ.
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա
կալություններ. սննդամթերքի պատրաստում
և առաքում. ծերանոցների ծառայություններ.
սրճարանների ծառայություններ. նախաճա
շարանների ծառայություններ. ճամբարային
հարմարությունների տրամադրում. ճաշարան
ների ծառայություններ հիմն արկներում կամ
ուսումն ական հաստատություններում. ժամա
նակավոր բնակատեղերի վարձակալում. պան
սիոնների ծառայություններ. զբոսաշրջիկների
համար տների ծառայություններ. հյուրանոց
ների
ծառայություններ.
մանկամսուրների
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու
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թյուններ. տեղերի ամրագրում պանսիոննե
րում. տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում.
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
պանսիոններ կենդանիների համար. բարե
րի ծառայություններ. հանգստի ճամբարների
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում).
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղե
րի ամրագրում ժամանակավոր բնակության
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի,
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վար
ձույթ. սենյակների, դահլիճների վարձակա
լում հավաքների համար. վրանների վարձույթ.
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու ջրի
բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող սար
քերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական
արձանիկների ստեղծում. ժամանակավոր բնա
կեցման համար ընդունարանների ծառայու
թյուններ (ժամանման և մեկնման կառավարում).
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ.
արիշտա ուդոնի և արիշտա սոբայի ռեստո
րանների ծառայություններ. սննդի ձևավորում.
տորթերի ձևավորում. տեղեկություն և խորհր
դատվություն սննդի պատրաստման հարցերով.
անձնական խոհարարի ծառայություններ. նար
գիլեի բարերի ծառայություններ:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20211253		

(111) 34244

(220) 08.06.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 08.06.2031
(730) «Մոդերն թաուն» ՍՊԸ, Երևան, Չարենց
թղմ. 17, բն. 30, AM
(442) 16.06.2021
(540)
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(526) «CONSTRUCTION» բառն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
նարնջագույն և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 37. շինարարություն. շենքերի քանդում.
պահեստների կառուցում և վերանորոգում.
շինարարական կառուցվածքների հերմետի
կացում. կառույցների մեկուսացում. քարա
շինա
րարական աշխատանքներ. պատերի
պաստառապատում. ներքին և արտաքին
ներկարարական աշխատանքներ. ծեփագոր
ծական աշխատանքներ. չեչաքարով կամ
ավազով
մշակում.
տանիքածածկային
աշխատանքներ. դռների և պատուհանների
տեղադրում:
(740) Վանիկ Մարգարյան
____________________

(210) 20211257		

(111) 34245

(220) 09.06.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 09.06.2031
(730) «ՍՕՀՕ կապիտալ» ՍՊԸ, GE
(442) 02.08.2021
(540)
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ներկայացնելու ծառայություններ.
դաս 36. ֆինանսական, դրամավարկային
և
բանկային
ծառայություններ.
ապա
հովագրական
ծառայություններ,
անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններ,
մասնավորապես՝ ֆինանսական գործարքներ
և
վճարման
ծառայություններ,
օրինակ՝
դրամի փոխանակում, դրամական միջոցների
փոխանցում
էլեկտրոնային
հաշվարկների
համակարգով,
սպասարկում
վարկային
և
դեբետ
քարտերով,
ճամփորդական
վճարագրերի
թողարկում.
ֆինանսական
կառավարում.
ֆինանսական
գնահատում,
օրինակ՝ ոսկերչական իրերի, գեղարվեստի և
անշարժ գույքի գնահատում, վերանորոգման
արժեքի
ֆինանսական
գնահատում.
ֆինանսական և վարկային ծառայություններ,
օրինակ՝ փոխառությունների տրամադրում,
վարկային քարտերի թողարկում, ֆինանսա
կան
վարձակալություն.
ֆինանսական
հովանավորություն. անշարժ գույքի կառա
վարում:

____________________

(210) 20211292		

(111) 34246

(220) 11.06.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 11.06.2031
(730) Էդուարդ Ագիկյան, ՀՀ, Երևան, Լվովյան
14/1, բն. 20, AM
(442) 07.07.2021
(540)

(526) «CAPITAL» և « SMART WEALTH MANAGEMENT
» գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 35. գործարարության կառավարում.
առևտրային գործարքների և ֆինանսական
գրառումների հետ կապված վարչարարական
ծառայություններ, օրինակ՝ հաշվապահական
հաշվառում, հաշվետվությունների կազմում
հաշիվների վերաբերյալ, առևտրային աուդիտ
և հաշվապահական ու ֆինանսական աուդիտ,
առևտրային
գործունեության
գնահատում,
հարկային հայտարարագրեր կազմելու և

(511)
դաս 6. չմշակված կամ մասնակի մշակված
պողպատ. լեգիրացված պողպատ. պողպատա
շերտ. պողպատե լար. պողպատե ձուլվածք.
պողպատե կայմասյուներ. պողպատե գալարա
վարագույրներ. պողպատե թերթեր. պողպատե
խողովակներ. մետաղական կցիչներ հաղորդա
փոկերի համար. երկաթուղային ուղեփոխ սլաք
ներ. մետաղական ծայրափողակներ. նեյզիլբեր
(արծաթ-նիկելի համահալվածք), մելքիոր. ալ յու
մին. բրոնզ. ալ յումինե լար. խարսխասալեր.
մետաղ յա
ծայրափողակներ.
մետաղական
մղլակներ. մետաղ յա կայմասյուներ. մետաղա
կան ձողեր. թակարդներ վայրի գազանների
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համար. կապկպվածքներ բեռների տեղափոխ
ման, բեռնման-բեռնաթափման աշխատանք
ների համար. հակաշփական համահալվածք.
պաշտպանիչ մետաղական ցանկապատեր
ծառերի համար. արկղիկներ դրամի համար
(մետաղական կամ ոչ մետաղական). արծաթե
զոդանյութ. մելքիոր. համահալվածքներ անագի
հիմքի վրա՝ արծաթե պատվածքով. մետաղա
կան ամրանանյութեր բետոնի համար. անկի
զելի պահարաններ (մետաղական կամ ոչ
մետաղական). մետաղ յա սահմանափակիչներ
պատուհանների համար. դռների մետաղական
նեցուկներ, դռների մետաղական սահմանա
փակիչներ. մետաղական տափօղակներ. մետա
ղյա սևեռակման օղակներ. մետաղական
ծխնիներ. հատակի մետաղական սալիկներ.
փշալար. ձողեր մետաղական ցանցավանդակ
ների համար, ձողեր մետաղական ցանկապա
տերի համար. բերիլիում (գլուցինիում). շղթաներ
անասունների համար. երկեղջյուր զնդաններ.
բաբիտ (համահալվածք). մետաղական զրահա
պատվածք. մետաղական փականքներ տու
փերի համար. մետաղական հեղույսներ.
մետաղական բալոններ (պահեստարաններ)
սեղմված գազերի կամ հեղուկ օդի համար.
ճանաչման մետաղական ապարանջաններ.
պողպատասալեր. կարծր զոդանյութեր. մետա
ղական կցաշուրթեր. բրոնզե տապանաքարեր.
բրոնզից պատրաստված իրեր (արվեստի ստեղ
ծագործություն).
ճոպաններ
կախուղիների
համար, մետաղաճոպաններ կախուղիների
համար.
մետաղական
ծայրապանակներ
ճոպանների համար, մետաղական ծայրապա
նակներ մետաղաճոպանների համար. ոչ էլեկտ
րական
միացքներ
մետաղաճոպանների
համար. կադմիում. մետաղական կախովի կող
պեքներ, բացառությամբ էլեկտրոնայինների.
մետաղական
թիթեղիկներ
սեպապնդման
համար. մետաղական ծայրապանակներ զբո
սանքի գավազանների համար. մետաղական
տարողություններ թթուներ պահելու համար.
արկղիկներ դրամի համար՝ պարունակության
պահպանվածության ապահովմամբ. հաֆնիում
(կելտիում). մետաղական շղթաներ. մետաղա
կան պաշտպանիչ շղթաներ. ձգող մետաղական
միացուցիչ օղակներ շղթաների համար. շինա
րարական մետաղ յա շրջանակներ. բարձրաց
նովի պատուհանի մետաղական հոլովակներ,

02/2

№ՄԱՍ 1

պատուհանի մետաղական հոլովակներ. մետա
ղական խողովակներ կենտրոնական ջեռուց
ման համակարգերի համար. պայտի մեխեր.
մետաղ յա ցցեր, մետաղ յա առանցքներ. քրոմ.
ֆեռոքրոմ. քրոմի հանքաքար. մետաղական
երիթակներ. մետաղ յա բանալիներ. մեխեր.
պաստառամեխեր, հարդարման մեխեր. մետա
ղական դյուբելներ. չմշակված կոբալտ. մետա
ղյա նյութեր երկաթուղիների ռելսուղիների
համար. մետաղական սյուներ կառուցվածքների
համար. ջրմուղի մետաղական խողովակներ.
ականոցներ (երկաթեղեն իրեր). պահածոյի
մետաղական տուփեր. մետաղ յա բեռնարկղեր
(պահելու և փոխադրման համար). մետաղ յա
զուգառելսեր. մետաղակաղապար (ձուլման
արտադրություն). զնդաններ. կցվանքային
մետաղական մակադրակներ կտուրների ջրա
մեկուսացման համար. խողովակների մետա
ղական
արմունկներ,
խողովակների
մետաղական ճյուղավորումն եր. մետաղական
դռներ. գոտիները ձգելու մետաղական հարմա
րանքներ. մետաղական սեղմակներ (պահանգ
ներ). մետաղ յա կեռեր կաթսայիկների համար.
պատուհանի մղլակներ. կեռեր (երկաթեղեն
իրեր). պատուհանների մետաղապատվածք
ներ. լարեր սովորական մետաղներից. չմշակ
ված կամ մաս
նա
կի մշակ
ված պղինձ. պղնձե
օղակներ. անջրանցիկ մետաղ յա ամրակապեր.
մետաղական
պահեստարաններ
սեղմված
գազերի կամ հեղուկ օդի համար. դռան առջևի
մետաղ յա քերիչներ կոշիկները մաքրելու.
ցամաքուրդային մետաղական խողովակներ.
չմշակված կամ մասամբ մշակված երկաթ.
կցվանքային մակադրակներ ռելսերի համար.
մետաղական պտուտակներ, մետաղական
պտուտամեխեր. փաթեթվածքներ մետաղե
թիթեղից. մետաղական փոստարկղեր. դռան ոչ
էլեկտրական զանգակներ. անվաբութակներ.
շինարարական մետաղ յա կալունակներ, շինա
րարական մետաղ յա բարձակներ. մետաղ յա
սանդուղքներ. լուսամուտի մետաղական սող
նակներ. մետաղական խողովակներ. մետաղա
կան
ռելսեր.
պատուհանների
մետաղ յա
պիտույքակազմեր. օղակապի երկաթ. երկաթա
լար. չմշակված կամ մասնակի մշակված թուջ.
երկաթի հանքաքար. դռները փակելու ոչ էլեկտ
րական մետաղ յա սարքեր. ֆեռոմոլիբդեն.
ֆեռոսիլիցիում. ֆեռոտիտան. ֆեռովոլֆրամ.
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շինարարական մետաղական ամրան. բույթեր
(երկաթեղեն իրեր). ունկով հեղույսներ. մետա
ղական փականքներ, բացառությամբ էլեկտրա
կանների,
մետաղական
փականներ,
բացառությամբ էլեկտրականների. գալենիտ
(հանքանյութ). կապարակնիքներ. գերմանիում.
մետաղական հողմացույցներ. մետաղե ճանկեր
(լեռնագնացների կոշիկների սեպեր). մետաղա
կան կաղապարներ սառույցի համար. յուղելու
ներագույցներ. մետաղական ցանցեր. զսպա
նակավոր
փականքներ,
զսպանակավոր
փականներ. ինդիում. մետաղական խորհրդան
շաններ տրանսպորտային միջոցների համար.
մետաղական շերտավարագույրներ. չմշակված
կամ մասնակի մշակված արույր. արտաքին
մետաղական շերտավարագույրներ, արտաքին
մետաղական լուսամուտափեղկեր. մետաղա
կան հենահարթակներ հրթիռների արձակման
համար. մետաղական կավարամածներ. մետա
ղական խարտուք. մետաղ յա սանդղահեծան
ներ (սանդուղքի մասեր). լիմոնիտներ (միներալ).
կոճղեր սովորական մետաղներից. դռների կամ
պատուհանների միջակապեր. մետաղական
անվակներ մահճակալների համար, մետաղա
կան անվիկներ մահճակալների համար. մետա
ղական մղլակներ. բլյումն եր (պողպատի
գլոցուկ) (մետաղագործություն). մագնեզիում.
մետաղական շարժական կառուցվածքներ.
մետաղական սեղմօղակներ կոթերի, բռնակ
ների համար. մետաղական կցորդիչներ խողո
վակների համար. մանգան. մետաղական
տակդիրներ բեռների փոխադրման և բեռնմանբեռնաթափման
աշխատանքների
համար.
մետաղական
հենահարթակներ
բեռների
տեղափոխման համար, մետաղական տակդիր
ներ բեռների տեղափոխման համար. մետաղա
կան
ձեռնասանդուղքներ
(սանդուղքներ).
մետաղական ծածկարաններ (կառուցվածքներ).
դռան մետաղական մուրճեր. ձեռնաշղթաներ.
չմշակված կամ մասնակի մշակված սովորական
մետաղներ. մետաղական հանքաքար. գործ
վածքներ մետաղալարից. հրակիր մետաղներ.
մետաղական անվակներ կահույքի համար,
մետաղական անվիկներ կահույքի համար.
ագուցավոր մետաղական ցցեր. մոլիբդեն.
մետաղական հուշարձաններ. մամլակի մետա
ղական շուրթեր. պատերի մետաղական երե
սապատվածքներ (շինարարություն). նիկել.
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նիոբիում.
շինարարական
մետաղական
մակադրակներ ջրամեկուսացման համար.
տների լույս չարձակող մետաղական համար
ներ. մետաղական փակոցափեղկեր. մետաղա
կան ցանկապատեր. մետաղական զամբյուղներ.
ազդանշանային ոչ մեխանիկական լույս չարձա
կող մետաղական պանելներ. պատերի շինա
րարական մետաղական երեսվածք. մետաղ յա
կեռիկ-կախիչներ հագուստի համար. մետաղա
կան գլդոններ (կառուցվածքներ). լեզվակներ
փականքների համար. մետաղական սյուներ.
զսպանակներ (երկաթեղեն իրեր). մետաղական
հոլովակներ,
բացառությամբ
մեքենաների
մասերի. մետաղական ցցիկներ վրանների
համար. մետաղական առաստաղներ. մետա
ղյա հատակներ. շինարարական մետաղական
պատվածքներ. շրջադարձային շրջանակներ
(երկաթգծերի համար). կտուրի մետաղական
կղմինդր. չմշակված կամ մասնակի մշակված
կապար. ջրացատկի մետաղական աշտարակ
ներ. դռան մետաղական բռնակներ. մետաղա
կան
գամեր.
մետաղական
դարբասներ,
մետաղական ճակատամուտք. դռների մետա
ղական միջատախտակներ. պողպատե տափակ
նախապատրաստուկներ, դռան մետաղական
սողնակներ. մետաղական օղակներ բանալի
ների համար. մետաղական հեռագրասյուներ.
ցինկ. մետաղական հեծաններ. լայնանիստ
մետաղական հեծաններ. հավաքովի մետաղա
կան հենահարթակներ. երկաթեղեն փոքր իրեր.
լույս չարձակող ճանապարհային ոչ մեխանիկա
կան, մետաղական նշաններ. մետաղական
միացքներ խողովակների համար. մետաղալա
րերը ձգելու հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ).
փաթեթավորման մետաղական տարողություն
ներ. մետաղական պահեստարաններ. դռան
մետաղական շեմեր. չլուսարձակող ոչ մեխանի
կական մետաղական ազդանշաններ. շարժա
կան մետաղական ջերմոցներ. մետաղական
փականքներ տրանսպորտային միջոցների
համար. մետաղական նեցուկներ, մետաղական
սահմանափակիչներ. մետաղական բունկեր
ներ. զանգուլակներ կենդանիների համար,
զանգակներ կենդանիների համար. զանգուլակ
ներ, զանգեր, զանգակներ. մետաղալար զոդ
ման
համար.
մետաղական
փականներ,
բացառությամբ մեքենաների մասերի, մետա
ղական կափույրներ, բացառությամբ մեքենա
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ների
մասերի.
արձաններ
սովորական
մետաղներից. երկաթգծային մետաղական
կոճեր. տանտալ (մետաղ). տափակ սողնակ
ներ. զնդաններ. ձգող միացուցիչ օղակներ.
տիտան. մետաղական տանիքածածկեր. տոմ
պակ, պղնձացինկ (համահալվածք). մետաղա
կան
տապանաքարեր.
մետաղական
տուրնիկետներ. ցանցավոր մետաղական ցան
կապատեր. վոլֆրամ. մետաղական խողովա
կաշարեր.
վանադիում.
պատուհանների
փեղկավոր
մետաղական
ապակեկալներ.
մետաղ յա պնդացնող օղակներ. մետաղական
մեծավանդակներ (կառուցվածքներ). ցիրկոնի
ում. պողպատե գնդիկներ, պողպատե գնդակ
ներ. պողպատյա կառուցվածքներ. մետաղական
արմատուր սեղմված օդի խողովակների
համար. լարեր սովորական մետաղների համա
հալվածքներից, բացառությամբ դյուրահալ
ների.
սովորական
մետաղների
համահալվածքներ. ալ յումինե նրբաթիթեղ.
կառանման մետաղական ցցեր. լողացող մետա
ղական նավամատույցներ նավերի կառանման
համար. խարսխային հեղույսներ. պատերը երե
սապատելու մետաղական պանելներ. մետաղա
կան ամրանանյութեր խողովակների համար.
շինարարական մետաղական ամրանանյութեր.
մետաղական ամրանանյութեր շարժափոկերի
համար. սովորական մետաղներից պատրաստ
ված գեղարվեստական իրեր. մետաղական
շինարարական շաղախատաշտեր. մետաղա
կան տաշտեր թռչունների համար (կառուց
վածքներ). լույս չարձակող մետաղական
բակեններ. պողպատե ժապավենները ձգելու
հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ). մետաղ յա
ժապավեններ կապկպելու կամ փաթեթավոր
ման համար. մետաղական թելեր կապկպվածքի
համար. մետաղական տակառիկներ. տակառ
ների մետաղական օղագոտիներ, տակառիկ
ների մետաղական օղագոտիներ. մետաղական
տակառներ. մետաղական լողավազաններ
(կառուցվածքներ). մետաղ յա շինանյութեր.
կաղապարամածներ բետոնի համար. մետաղա
կան հարմարանքներ հեծանիվ
ն երի կայանման
համար. ճանապարհի մետաղական ծածկեր.
արկղեր սովորական մետաղներից. մետաղա
կան խցաններ. ճարմանդներ սովորական
մետաղներից (երկաթեղեն իրեր). խցանման
մետաղական թասակներ. մետաղական միջոց
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ներ շշերի խցանափակման համար. մետաղա
կան բռնակներ-սևեռակներ. կարծր եռակցման
մետաղական ձողեր. կարծր եռակցման և զոդ
ման մետաղական ձողեր. եռակցման ձողեր.
մետաղական փոկեր բեռների տեղափոխման և
բեռնման-բեռնաթափման
աշխատանքների
համար. առասաններ բեռները փոխադրելու
համար. մետաղական կիսանդրիներ. լողափի
մետաղական խցիկներ. ներկելու մետաղական
խցիկներ. մետաղական ոչ էլեկտրական ճոպան
ներ. սեղմիչ մետաղական հարմարանքներ
խողովակների համար. մետաղական անուրներ
մալուխները և խողովակներն ամրացնելու
համար. մետաղական սեղմակներ ճոպանների,
մետաղաճոպանների համար. պատուհանների
մետաղական շրջանակներ. հիմն ակմախքներ
ջերմոցների համար. մետաղ յա վրաքաշներ.
ծխնելույզների մետաղական գլխադիրներ.
կապկպվածքի մետաղական թելեր գյուղատն
տեսական նպատակների համար. մետաղական
ոչ էլեկտրական սարքեր դռները բացելու
համար. շինարարական մետաղական սալիկ
ներ. հատակի մետաղական սալեր. մետաղա
կան դամբարաններ. մետաղական օժանդակ
պարագաներ դագաղների համար. մետաղա
կան բեռնատար տակդիրներ. բեռնման մետա
ղական եզրաչափքեր երկաթգծերի վագոնների
համար. մետաղական հոդակապեր. շինարա
րական մետաղական հիմն ակմախքներ. դռան
մետաղական շրջանակներ. մետաղ յա նյութեր
ճոպանուղիների ռելսուղիների համար. ծխնե
լույզների մետաղական գլխանոցներ. մետաղա
կան
ջրհորդաններ.
ցամաքուրդային
խողովակների
մետաղական
կափույրներ.
մետաղական միջնապատեր. սյուների մետա
ղական պատյաններ նավթահորերի համար.
մետաղական պահեստարաններ հեղուկ վառե
լիքի համար. շարժական կառուցվածքներ.
լողուն մետաղական պահեստարաններ. մետա
ղական ճոպաններ. մետաղական քիվեր. քիվե
րի մետաղական ձուլվածքներ. մետաղական
անկյունակներ. մետաղական պատուհաններ.
դռների մետաղապատվածքներ. մետաղական
անվիկներ բացովի դռների համար. մետաղա
կան կափարիչներ դիտահորերի համար. մետա
ղական
տանիքապատվածքներ.
կեռեր
հերձաքարը (շիֆերը) ամրացնելու համար
(երկաթեղեն իրեր). հագուստի կախարանների
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մետաղ յա կեռիկներ. չմեկուսացված պղնձա
լար. մետաղական բաքեր. սանդուղքների
մետաղական աստիճաններ. ջրհորդան մետա
ղական խողովակներ. ճկուն փողրակները
փաթաթելու համար ոչ մեխանիկական մետա
ղական թմբկագլաններ. անշարժ մետաղական
բաշխիչներ սրբիչների համար. ջրմուղի խողո
վակների մետաղական փականներ. շինարա
րական մետաղական փայտամածներ. մետաղ յա
հենասանդուղքներ. շարժական մետաղական
նավասանդուղքներ ուղևորների համար. կապկ
պելու մետաղական միջոցներ. մետաղական
պնդօղակներ.
մետաղական
հենարաններ
էլեկտրահաղորդագծերի համար. մետաղական
ճյուղավորություններ խողովակաշարի համար.
մետաղական շրջանակներ գերեզմանների
համար, մետաղական շրջանակներ մահար
ձանների համար. մետաղական ցանկապատեր.
ճկուն փողրակները փաթաթելու համար մետա
ղական ոչ մեխանիկական հարմարանքներ.
մետաղ յա ցուցանակներ. մետաղական հենա
րաններ. անագ. թիթեղ. անագաթիթեղ. թեր
թավոր մետաղ. մետաղական փականքներ
պորտֆելների համար, մետաղական փականք
ներ պայուսակների համար. մետաղական
օժանդակ պարագաներ կահույքի համար.
շինարարական
մետաղական
պանելներ.
արձանիկներ սովորական մետաղներից. մետա
ղական ժապավենները ձգելու հարմարանքներ
(ձգող միացուցիչ). մետաղական ձուլակաղա
պարներ. մետաղական տապանասալեր. մետա
ղյա մահարձաններ. մետաղական ցուցանակներ
տապանաքարերի համար. գերեզմանների
մետաղական կոթողներ. մետաղական հուշա
տախտակներ. բուխարիների, վառարանների
մետաղական ցանցեր. մետաղական կանգա
դարակներ տակառների համար. մետաղական
օժանդակ
պարագաներ
մահճակալների
համար. դռների մետաղ յա պիտույքակազմեր.
մետաղական
փականներ
բեռնարկղերի
համար. կապկպելու մետաղական միջոցներ
խրձերի համար. ճանապարհային վթարային
մետաղական ցանկապատեր. մետաղ յա արկ
ղիկեր, մետաղ յա սնդուկներ. տարբերիչ մետա
ղական
ցուցանակներ,
մետաղական
անվանատախտակներ. գրանցման մետաղա
կան համարանշաններ. կերմետներ (խեցեղեն՝
մետաղափոշուց և դժվարահալ միացություննե
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րից). տակառների մետաղ յա ծորակներ. մետա
ղական սյուներ հայտարարությունների համար.
կառանման մետաղական տակառներ. ծխնե
լույզի մետաղական խողովակներ. մետաղական
ծխանցքեր. մետաղական խողովակներ օդա
փոխման և օդորակման կայանքների համար.
մետաղական նրբաթիթեղ փաթաթման և
փաթեթավորման համար. ոսկե զոդանյութ. ոչ
մեխանիկական
մետաղական
ձագարներ.
տառեր և թվեր սովորական մետաղներից,
բացառությամբ տպագրականների. մետաղա
կան կոլեկտորներ (հավաքիչներ) խողովակա
շարերի համար. ճնշումային մետաղական
խողովակաշարեր. հեռախոսի մետաղական
խցիկներ. մետաղ յա արկղեր գործիքների
համար. մետաղական արկղեր գործիքների
համար (դատարկ). մետաղ յա հավանոցներ.
արգելակային սեղմակներ (անիվ
ն երի բլոկա
վորման կալուններ). պողպատյա ճոպաններ.
մոծակապաշտպան մետաղական ցանցեր. լեռ
նագնացների մետաղական կեռեր. երկաթե
տակդիրներ
բուխարիների
վառելափայտի
համար. թռչուններին վանող հողմային մետա
ղական սարքեր. մետաղական վանդակներ
վայրի գազանների համար. փոշենման մետաղ
ներ. հրահեստ մետաղ յա շինանյութեր. կանա
չով
հյուսապատված
տաղավարներ
(մետաղական կառուցվածքներ). մետաղական
ախոռներ. մետաղական խոզաբներ. հավաքովի
մետաղական տներ (պատրաստի հավաքա
կազմեր). մետաղական սկուտեղներ. փողոցի
մետաղական ջրհորդաններ. պտուտակավոր
մետաղական կափարիչներ շշերի համար. ոչ
էլեկտրական մետաղական սարքեր պատու
հանները բացելու համար. ոչ էլեկտրական
մետաղական սարքեր պատուհանները փակելու
համար. պատերը երեսապատելու մետաղական
սալիկներ. մետաղական սալեր ճանապարհի
ծածկերի համար. շինարարական մետաղական
սալեր.
մետաղական
ձեռնասանդուղքներ.
ֆոտոէլեմենտներով ներկառուցված մետաղա
կան ծածկեր տանիքի համար. մետաղական
զրահապատ դռներ. մետաղական բազրիքներ
լոգարանների համար. տոպրակների մետաղա
կան անշարժ բաշխիչներ շների մնացորդների
համար. 3D–տպագրության համար մետաղա
կան փոշի և նրբաթիթեղ. մետաղական կեռիկ
ներ
պատուհանների
համար.
դռների
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մետաղական հենարաններ. տանիքների մետա
ղական փորակավոր կղմինդրներ. մետաղա
կան ճաղաշարքեր. երեսպատման մետաղական
պատվածքներ կառուցատարրերի համար.
շիկագլոցված պողպատյա ձողեր. փայլող պող
պատյա ձողեր. շերտահանված մետաղ յա
ձողեր. ձգված և ողորկված մետաղ յա ձողեր.
պայուսակների մետաղ յա կախիչներ. մետաղ յա
նեցուկներ կահույքի համար. մետաղ յա պիտակ
ներ. մետաղ յա կանիստրներ (ջրամաններ).
մետաղ յա ցցեր բույսերի կամ ծառերի համար.
մետաղ յա դրոշակաձողեր (կառուցվածքներ).
մետաղ յա սեղմակներ պարկերը դրոշմելու
համար. մետաղ յա մեխեր կոշիկների համար.
կոշիկների մետաղ յա կրնկատակեր. էլեկտրո
նային անկիզելի պահարաններ. մետաղ յա
ծալովի դռներ. մետաղ յա ձուլածոներ շինու
թյունների համար. բուխարիների մետաղ յա
դարակներ.
տրանսպորտային
միջոցների
համար նախատեսված մետաղական թեք հար
թակներ. սովորական մետաղներից խաչելու
թյուններ, բացառությամբ ոսկերչական իրերի.
մետաղ յա զսպանակավոր դռներ. նավթի
արտահոսքի համար մետաղ յա բեռնարկղեր.
ձեռքի մետաղ յա դրոշակաձողեր. մետաղ յա
խցաններ. մետաղ յա ակորդեոն դռներ. բուխա
րիների մետաղ յա ճաղավանդակներ. ձայնամե
կուսիչ շարժական մետաղական խցիկներ.
մետաղական ձայնային վահանակներ. այգե
գործական մետաղական շրջանակներ.
դաս 19. հայտարարությունների ոչ մետա
ղական սյուներ. ալաբաստրե ապակի. ալա
բաստր.
ասբեստացեմենտ.
ասբեստ
պարունակող շինարարական լուծույթներ. հեր
ձաքար. տանիքի հերձաքար. հերձաքարի
փոշի. ծպեղներ տանիքների համար. արծաթա
բեր ավազ. բրուտակավ. հրակայուն աղ յուսներ.
ասֆալտ. ճանապարհային ասֆալտային պատ
վածքներ. փայտե ձողեր պատերի երեսվածքի
համար. ոչ մետաղական ճաղաշարքեր. բիտում
ներ. խեժապատված շինարարական սղոցա
նյութեր. բարաքներ. առևտրային կրպակներ.
հերձաններ տանիքը ծածկելու համար. փեղկա
վոր ոչ մետաղական դռներ. բետոն. բետոնե
շինարարական տարրեր. բիտումային շինա
նյութեր. մասնակի մշակված անտառանյութ.
շինարարական ոչ մետաղական տախտակա
մածներ. սոսնձած բազմաշերտ ֆաներ. մշակ
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ված անտառանյութ. ատաղձափայտ. սղոցված
անտառանյութ. ճանապարհային փայտե պատ
վածքներ. միաշերտ նրբատախտակ. նրբա
տախտակի փայտ. փայտե երեսվածք. ցեմենտ.
մածուցիկ շինանյութեր. աղ յուսներ. աղ յուսա
կավ. կապակցող նյութեր բրիկետավորման
համար. հեռախոսի ոչ մետաղական խցիկներ.
սուզարկղեր ստորջրյա շինարարական աշխա
տանքների համար. կրաքար. ոչ մետաղական
ջրհորդաններ
(տանիքի).
շինարարական
ստվարաթուղթ. բիտումավորված ստվարա
թուղթ (շինարարական). հրահեստ նյութեր (շա
մոտ). բուխարու ոչ մետաղական ծածկեր. ոչ
մետաղական շինարարական հիմն ակմախք
ներ. նյութեր ճանապարհաշինության և ճանա
պարհային պատվածքների համար. կիր.
շինարարական լուծույթներ. սվաղ (ծեփ) ներքին
աշխատանքների համար. ծխնելույզի ոչ մետա
ղական խողովակներ. հրահեստ պատվածքներ
ցեմենտի հիմքի վրա պատրաստված նյութե
րից. սալեր ցեմենտի հիմքի վրա պատրաստ
ված նյութերից. ցեմենտից պատրաստված
սյուներ. շերտաքարեր. ոչ մետաղական միջնա
պատեր. ոչ մետաղական կառուցվածքներ.
շինարարական թուղթ. շինարարական ապա
կի. ոչ մետաղական քիվեր. քիվերի ոչ մետաղա
կան ձուլվածքներ. ոչ մետաղական կցվանքային
մակադրակներ տանիքների ջրամեկուսացման
համար. ոչ մետաղական անկյունակներ. ոչ
մետաղական պատուհաններ. ոչ մետաղական
դռներ. դիտահորերի ոչ մետաղական կափա
րիչներ. ոչ մետաղական տանիքապատվածք
ներ. չմշակված կավիճ. քվարց (որձաքար).
սանդուղքի ոչ մետաղական աստիճաններ.
ջրատար ոչ մետաղական խողովակներ. ջրմուղի
ոչ մետաղական խողովակներ. ջրատար խողո
վակների կափույրներ, բացառությամբ մետա
ղից և պլաստմասսայից պատրաստվածների. ոչ
մետաղական լաստակներ. բարձրաբերձ ուղ
ղաձիգ ոչ մետաղական կառուցվածք էլեկտրա
հաղորդման գծերի համար. խողովակաշարերի
ոչ մետաղական ճյուղավորումն եր. գերեզման
ների ոչ մետաղական շրջանակներ. բիտումե
տանիքապատվածքներ.
ոչ
մետաղական
հեծաններ. ոչ մետաղական խոզանոցներ. ոչ
մետաղական գոմեր. ոչ մետաղական հենա
րաններ. գերեզմանաքարեր (ոչ մետաղական).
հուշատախտակներ (ոչ մետաղական). թաղիք
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շինարարության համար. լցակաղապարներ (ոչ
մետաղական). ցեմենտ վառարանների համար.
ցեմենտ դոմն ային վառարանների համար. քար.
պատուհանի շինարարական հայելապակի.
կավ. քարածխային ձյութ. գրանիտ. կոպիճ.
ավազաքար շինարարության համար. ավազա
քարային խողովակներ. գիպս (շինանյութ). ոչ
մետաղական շերտափեղկեր (շերտավարա
գույրներ). խարամ (շինանյութ). խիճ. հատակի
փայտասալիկների տախտակներ. արտաքին
շերտափեղկեր, բացառությամբ մետաղականի
և մանածագործականի. հրթիռների թողարկ
ման տեղակայանքների ոչ մետաղական հար
թակներ. կավարամածներ (ոչ մետաղական).
կապակցող նյութեր ճանապարհային պատ
վածքների վերանորոգման համար. մամլած
խցան շինարարության համար. մանրահատակ.
ոչ մետաղական սանդղահեծաններ (աստիճան
ների մասեր). դռան կամ պատուհանի ոչ մետա
ղական միջակապեր. ճանապարհային լուսատու
պատվածքներ. ճանապարհային «մակադամ»
տեսակի խճային. շարժական ոչ մետաղական
կառուցվածքներ.
մարմար.
հատիկավոր
ապակի ճանապարհների գծանշման համար.
արհեստական նյութերից թերթեր և ժապավեն
ներ ճանապարհների գծանշման համար. ոչ
մետաղական ծածկարաններ (կառուցվածքներ).
ոչ մետաղական կայմասյուներ. կաղնե տակա
ռատախտակ. շինարարական խճանկարներ.
կաղապարվող փայտանյութ. ոչ մետաղական
ծեփածո զարդեր շինարարության համար. ոչ
մետաղական բեկվածքներ շինարարության
համար. քսվածքներ (շինանյութ). պատերի ոչ
մետաղական երեսապատվածքներ շինարարու
թյան համար. ջրամեկուսացման ոչ մետաղա
կան մակադրակներ շինարարության համար.
ձիթակն շինարարական նպատակների համար.
ոչ մետաղական փակոցափեղկեր. ոչ մետաղա
կան պարսպապատեր. ոչ մետաղական ցան
կապատեր. ազդանշանային ոչ մետաղական,
ոչ լուսատու և ոչ մեխանիկական պանելներ.
պատերի ոչ մետաղական շինարարական երես
վածք. սահադաշտեր (կառուցվածքներ) ոչ
մետաղական. թառեր. շինարարական քար.
արհեստական քար. խարամաբլոկներ. շիրմա
քարեր. տուֆ. քարից պատրաստված իրեր. ոչ
մետաղական հատակներ. ոչ մետաղական
առաստաղներ. շերտաձողիկներ, շրիշակներ
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շինարարության համար. ոչ մետաղական պատ
վածքներ շինարարության համար. տանիքների
ոչ մետաղական կղմինդրներ. ջրացատկի ոչ
մետաղական աշտարակներ, ցատկահարթակ
ներ. ոչ մետաղական դարպասներ. դռների ոչ
մետաղական լողաթներ, դռների ոչ մետաղա
կան փեղկեր. ոչ մետաղական հեռագրասյու
ներ. ոչ մետաղական հավանոցներ. ոչ
մետաղական չորսուներ. հավաքովի ոչ մետա
ղական հարթակներ. քարե տարողություններ.
նյութեր
ճանապարհային
պատվածքների
համար. դռների ոչ մետաղական շեմեր. եղեգ
շինարարության համար. ճանապարհային ոչ
մետաղական, ոչ լուսատու, ոչ մեխանիկական
նշաններ. ոչ մետաղական, ոչ լուսատու, ոչ
մեխանիկական ազդանշաններ. ավազ, բացա
ռությամբ կաղապարախառնուրդի. շարժական
ոչ մետաղական ջերմոցներ. կայծքարահող
(կվարց). ոչ մետաղական սիլոսահորեր. արձան
ներ քարից, բետոնից կամ մարմարից. կուպր
(շինանյութ). թրծակավ (շինանյութ). ոչ մետա
ղական տանիքածածկեր. ոչ մետաղական շիր
մաքարեր. կանաչապատ ոչ մետաղական
տաղավարներ (կառուցվածքներ). երկաթուղա
յին ոչ մետաղական փայտակոճեր. ոչ մետաղա
կան ցանցավոր ցանկապատեր. ոչ մետաղական
կոշտ խողովակներ շինարարության համար.
պատուհանի փեղկավոր ոչ մետաղական ապա
կեկալներ. մեկուսիչ շինարարական ապակի.
պատուհանի ապակի, բացառությամբ տրանս
պորտային միջոցների պատուհանների համար
նախատեսվածների. վիտրաժներ. պատուհանի
շինարարական ապակի. ոչ մետաղական մեծա
վանդակներ (կառուցվածքներ). ձողաքանոններ
(ատաղձագործական
աշխատանքների
համար). քսիլոլիթ (արհեստական շինանյութ).
կառանման ոչ մետաղական ճոպանասյուներ.
լողուն նավամատույցներ նավերի կառանման
համար. պատերի պատվածքի ոչ մետաղական
պանելներ. ակվարիումն եր (կառուցվածքներ).
ոչ մետաղական շինարարական ամրանավորող
նյութեր. ամրանավորած ապակի. գեղարվես
տական իրեր քարից, բետոնից կամ մարմարից.
ոչ մետաղական լոգնոցներ (կառուցվածքներ)
թռչունների համար. ոչ լուսատու ազդալողան
ներ. լողավազաններ (կառուցվածքներ) ոչ
մետաղական. ոչ մետաղական շինանյութեր. ոչ
մետաղական կաղապարամածներ բետոնի
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համար. ոչ մետաղական տեղակայանքներ
հեծանիվ
ն երի կայանման համար. ճանապար
հային քարե պատվածքներ. ստվարաթուղթ
փայտանյութի զանգվածից շինարարության
համար. կիսանդրիներ քարից, բետոնից կամ
մարմարից. լողափի ոչ մետաղական խցիկներ.
փոշեցիրով ներկելու ոչ մետաղական խցիկներ.
ոչ մետաղական սյուներ. լուսամուտների ոչ
մետաղական շրջանակներ. դռան ոչ մետաղա
կան արմատուր. ոչ մետաղական հիմն ակմախք
ներ ջերմոցների համար. կավակրաքար.
ծխնելույզների ոչ մետաղական թասակներ.
շինարարական ոչ մետաղական սալիկներ. ոչ
մետաղական սալիկներ հատակների համար. ոչ
մետաղական դամբարաններ. ծխնելույզների ոչ
մետաղական գլխանոցներ. ծխնելույզների ոչ
մետաղական երկարիչներ. ոչ մետաղական
ծխնելույզներ. ոչ մետաղական սալեր ճանա
պարհային պատվածքների համար. ցամաքուր
դային
ոչ
մետաղական
խողովակներ.
ցամաքուրդային խողովակների կափույրներ,
բացառությամբ մետաղից և պլաստմասսայից
պատրաստվածների. սանդուղքներ, ոչ մետա
ղական. շինարարական ոչ մետաղական
պանելներ. արձանիկներ, պատկերներ քարից,
բետոնից կամ մարմարից. մահարձաններ (ոչ
մետաղական). գերեզմանի ոչ մետաղական
քարակոթողներ. ճանապարհային ոչ մետաղա
կան վթարային պաշտպանակներ. փոստարկ
ղեր քարից կամ աղ յուսից. եռակալված
եղեգասեղմիչներ (շինանյութ). ճնշումային ոչ
մետաղական խողովակաշարեր. կոպիճ ակվա
րիումն երի համար. ավազ ակվարիումն երի
համար. ոչ մետաղական խողովակներ օդա
փոխման տեղակայանքների և օդորակիչների
համար. գեոտեքստիլ. խամքար. վինիլային ռել
սեր (շինանյութ). հակամիջատային ոչ մետա
ղական
ցանցեր.
ֆոտոէլեմենտներով
ներկառուցված ոչ մետաղական ծածկեր տանի
քի համար. ոչ մետաղական երեսարկներ. հրա
հեստ ոչ մետաղական շինանյութեր. հավաքովի
ոչ մետաղական տներ (պատրաստի հավաքա
կազմեր). ծիրանաքար (պորփյուր). փողոցի ոչ
մետաղական ջրհորդաններ. ոչ մետաղական
տուրնիկետներ. շիրմաքարերի ոչ մետաղական
ցուցնակներ. փայտե հատակապատվածքներ.
ոչ մետաղական հախճասալիկներ հատակների
համար. տանիքների ոչ մետաղական փորակա
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վոր կղմինդրներ. ոչ մետաղական սալիկներ
պատերը երեսապատելու համար. ոչ մետաղա
կան սալիկներ շինարարության համար.
վանակն (թափանցիկ քվարց). ոչ մետաղական
զրահապատված դռներ. արծնապատ ապակի
շենքերի համար. ոչ մետաղական սյուներ շինա
րարարության
համար.
կառուցվածքների
համար ոչ մետաղական բարձակներ, կառուց
վածքների համար ոչ մետաղական կալունակ
ներ.
կառուցվածքների
ոչ
մետաղական
երեսապատվածքներ. պլաստիկից եզրագոտի
ներ լանդշաֆտային դիզայնի համար. ռետինե
նեցուկներ
շենքերի
սեյսմամեկուսացման
համար. ոչ մետաղական զրահապատվածքներ.
ոչ մետաղական դրոշակաձողեր (կառուցվածք
ներ). երկկողմ բացվող, ճոճվող ոչ մետաղական
դռներ. ոչ մետաղական ակորդեոն դռներ. ձայ
նամեկուսիչ շարժական ոչ մետաղական խցիկ
ներ. ոչ մետաղական ձայնային վահանակներ.
այգեգործական ոչ մետաղական շրջանակներ.
դաս 20. մեղվափեթակներ. հայտարարու
թյունների տախտակներ. պլաստմասսայե զար
դարանքներ սննդամթերքի համար. սաթ.
կենդանիների խրտվիլակներ. պառկելաթախ
տեր տնային կենդանիների համար. բներ տնա
յին կենդանիների համար. տնակներ տնային
կենդանիների համար. իրեր կենդանիների
ճանկերից. օղեր վարագույրների համար.
արծաթազօծված ապակի (հայելիներ). պահա
րաններ. պահարաններ դեղերի համար.
պլաստմասսայե սեղմիչներ մալուխների կամ
խողովակների համար. փայտե տակառներ
գինու պարզվածքազատման համար. իրեր
չմշակված կամ մասնակի մշակված կետի
բեղից. բամբուկե իրեր. նստարաններ (կահույք).
ձկնորսական զամբյուղներ. ճաղափակոցներ
երեխաների համար. օրորոցներ. դարակներ
գրադարանների համար. փայտե կոճեր թելերի,
մետաքսաթելերի, ժապավենաթելերի և այլնի
համար. փայտե մահճակալներ. երիզներ փայ
տից. խցաններ շշերի համար. խցաններ կեղև
ից. բաժանմունքներով արկղեր շշերի համար.
քարգահներ ասեղնագործության համար. շրջա
նակներ կապրոնամազը խոզանակների վրա
նստեցնելու համար. սպասքապահարաններ.
իրեր կենդանիների եղջյուրներից. գրասեղան
ներ (կահույք). գրասենյակային կահույք. զգեստ
ների
կանգնակներ
(կիսանդրիներ).
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արհեստական մոմաչեչ փեթակների համար.
շրջանակներ փեթակների համար. կահավո
րանք (կահույք). ոչ մետաղական ծորակներ
տակառների
համար.
քարտադարաններ
(կահույք).
պահարաններ
փաստաթղթերի
համար. կրիաների զրահների փոխարինիչներ.
բուխարու էկրաններ (կահույք). դագաղներ. ոչ
մետաղական օժանդակ պարագաներ դագաղ
ների համար. իրեր եղջերուների եղջյուրներից.
աթոռներ.
պառկելաթոռներ.
գլխակալներ
(կահույք).
դարակներ
բոլորագլխարկների
համար. ոչ մետաղական հարթակներ բեռնման
աշխատանքների համար. բեռնման ոչ մետա
ղական եզրաչափքեր երկաթուղիների համար.
ոչ մետաղական հոդակապեր. ցուցափեղկեր.
շան բներ. կախարաններ հագուստի համար.
դարակներ քարտարանների պահարանների
համար. բազկաթոռներ. մանեկեններ. հեղուկ
վառելիքի տարողություններ. կոմոդներ. վաճա
ռասեղաններ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր
(պահեստավորման և տեղափոխման համար).
լողուն ոչ մետաղական բեռնարկղեր. սեղան
ներ. իրեր մարջանից. ոչ մետաղական սկու
տեղներ. իրեր չմշակված կամ մասնակի
մշակված եղջյուրից. իրեր բուսական փղոսկ
րից. անկողնային պարագաներ, բացառու
թյամբ սպիտակեղենի. բազմոցի բարձեր.
ներքնակներ. կախիչների ոչ մետաղական
կեռիկներ հագուստի համար. ոչ մետաղական
մեծ անոթներ հեղուկների համար. սպասարկ
ման սեղաններ. սեղաններ նկարելու, գծագրե
լու համար. անշարժ ոչ մետաղական բաշխիչներ
սրբիչների համար. բազմոցներ. փայտե տակա
ռատախտակներ. փայտե փորագրված գեղար
վեստական իրեր. իրեր կրիաների զրահից.
ոստրեների խեցիների փեղկեր. ոչ մետաղական
նեցուկներ բույսերի և ծառերի համար. փայտե
կամ պլաստմասսայե հենասանդուղքներ. օդա
նավի կամ նավի շարժական ոչ մետաղական
սանդուղքներ ուղևորների համար. դպրոցական
կահույք. սեղաններ գրամեքենաների համար.
փայտե կամ պլաստմասսայե ցուցանակներ
հայտարարությունների համար. ոչ մետաղա
կան մանեկներ. իրեր ծովային փրփուրից.
հանովի պատվածքներ լվացարանակոնքերի
համար. պլաստմասսայե տարողություններ
փաթեթավորման համար. բռնիչներ վարա
գույրների համար, բացառությամբ մանածա
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գործականի. մահճակալներ. ոչ մեխանիկական,
ոչ մետաղական փաթաթման թմբուկներ ճկուն
խողովակների համար. փաթաթման ոչ մեխա
նիկական, ոչ մետաղական սարքավորանք
ճկուն փողրակների համար. ձողիկներ աստի
ճանների վրա գորգերն ամրացնելու համար.
դազգահներ. դարակներ (կահույք). բներ տնա
յին թռչունների համար. ոչ էլեկտրական հով
հարներ. ոչ մետաղական փականակներ
տարողությունների համար. ոչ մետաղական
օժանդակ պարագաներ կահույքի համար. ծաղ
կարկղեր (կահույք). պատվանդաններ ծաղկա
մանների
համար.
վանդակացանցեր
անասնակերի համար. կանգնակներ հրացան
ների համար. ոչ մետաղական մեծ տակառա
տարաներ.
ոչ
մետաղական
հենակներ
(նեցուկներ) տակառների համար. անվիկներ
վարագույրների
համար.
պահարաններ
սննդամթերքի համար. ոչ մետաղական օժան
դակ պարագաներ պատուհանների համար. ոչ
մետաղական օժանդակ պարագաներ մահճա
կալների համար. ոչ մետաղական օժանդակ
պարագաներ դռների համար. միս կտրատելու
համար կոճղեր (սեղաններ). տարաներ ապակի
և ճենապակի տեղափոխելու համար. համար
ների գրանցման ոչ մետաղական թիթեղներ.
հանդերձարաններ
(զգեստապահարաններ).
մետաղական կահույք. իրեր ռատանգյան
արմավենուց.
ցուցասեղաններ
լրագրերի
համար. դարակներ ամսագրերի համար. ներսի
գալարավարագույրներ
շերտաձողիկներից.
լվացարանների սեղաններ (կահույք). հիվան
դանոցային մահճակալներ. ոչ մետաղական
անիվ
ն եր մահճակալների համար. ոչ մետաղա
կան մղլակներ. ամբիոնասեղաններ. հյուսած
զամբյուղներ (կողով
ն եր, տուփեր) մթերք տեղա
փոխելու
համար.
հագուստի
կախիչներ
(կահույք). ոչ մետաղական հարթակներ բեռ
ների փոխադրման համար. ոչ մետաղական
հարթակներ բեռների փոխադրման և բեռնմանբեռնաթափման աշխատանքների համար. ոչ
մետաղական ձեռնասանդուղքներ. կահույքի
փայտե միջնապատեր. ոչ մետաղական անիվ
ներ կահույքի համար. մեղրախորիսխներ
փեթակների համար. մոբայլներ (զարդարանք).
նոտակալներ. չմշակված կամ մասնակի մշակ
ված սադափ. նույնականացման ոչ մետաղա
կան ցուցանակներ. շենքերի ոչ մետաղական,
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ոչ լուսատու համարներ. թռչունների խրտվիլակ
ներ. բարձեր. փչովի բարձեր, բացառությամբ
բժշկականի. ծղոտե ներքնակներ. հյուսածո
իրեր ծղոտից, բացառությամբ խսիրների. ծղո
տից հյուսված երիզներ. երիզներ ծղոտից. հաց
թուխի զամբյուղներ հացի համար. կանգնակներ
հովանոցների համար. շիրմաներ (կահույք). ոչ
մետաղական կեռիկներ հագուստի համար.
դեկորատիվ վարագույրներ ուլունքից. ոչ մետա
ղական ցցիկներ վրանների համար. սեղանե
րեսներ. դռներ կահույքի համար. ուղղորդիչներ
վարագույրների համար. դարակներ կահույքի
համար. պլաստմասսայե եզրեր կահույքի
համար. պահեստարաններ, բացառությամբ
մետաղից և քարից պատրաստվածների. վարա
գույրների քիվեր. կեռիկներ վարագույրների
համար. կապեր վարագույրների համար. եղեգ
(հյուսելու համար հումք). իրեր կենդանիների
սմբակներից. սեկրետերներ. ոչ մետաղական
կողպեքներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար. մետաղական նստոցներ. ցածրադիր
օթոցներ (բազմոցներ). թիկնաթոռներ. մահճա
կալների հիմքեր. ոչ մետաղական կափույրներ
(փականներ), բացառությամբ մեքենաների
մասերի. արձաններ փայտից, մոմից, գիպսից
կամ պլաստմասսայից. մետաղական սեղան
ներ. արդուզարդի սեղաններ. ծեփակերտ զար
դաքանդակներ
նկարների
շրջանակների
համար. պահպանման դարակներ. գզրոցներ.
հայելիներ. բացովի թեթև բազկաթոռներ. գլա
նաձև հենարաններ բարձերի համար. պատ
վանդաններ (կահույք). բանալիներ կախելու
տախտակներ.
պահարաններ
ամանեղենի
համար. հյուսածո իրեր. ցուցապահարաններ
(կահույք. բազմոցի փչովի բարձեր, բացառու
թյամբ բժշկականի. փչովի ներքնակներ, բացա
ռությամբ բժշկականի. սաթե ձողեր. սաթե
թիթեղիկներ. գեղարվեստական իրեր փայտից,
մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից. շինա
րարական շաղախի համար ոչ մետաղական
տարողություններ. ոչ մետաղական սնդուկներ.
դազգահներ մամլակներով (կահույք). ոչ մետա
ղական տակառիկներ. տակառագոտիներ (ոչ
մետաղական). կանգնակներ հաշվիչ մեքենա
ների համար. խցանման ոչ մետաղական միջոց
ներ. ոչ մետաղական խցաններ. ոչ մետաղական
պտուտակներ. ոչ մետաղական գամեր. ամրակ
ման ձողաձև ոչ մետաղական մանրամասեր. ոչ
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մետաղական հեղույսներ. խցափակման ոչ
մետաղական միջոցներ շշերի համար. ոչ մետա
ղական փականակներ շշերի համար. տարբե
րիչ
ոչ
մետաղական
ապարանջաններ
հիվանդանոցների
համար.
սպասարկման
անվավոր սեղաններ (կահույք). կիսանդրիներ
փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսա
յից. ոչ մետաղական սեղմիչներ ճոպանների
համար. շրջանակներ նկարների համար. շրջա
նակաձողեր նկարների համար. մերսման
սեղաններ. ջրային մահճակալներ, բացառու
թյամբ բժշկականի. ցամաքուրդային խողովակ
ների պլաստմասսայե կափույրներ (փականներ).
ոչ մետաղական խցաբութակներ. իրեր խեցինե
րից. աթոռակներ. ջրատար խողովակների
պլաստմասսայե կափույրներ (փականներ).
շշերի փայտյա տուփեր. արձանիկներ, պատ
կերներ փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստ
մասսայից. ոչ մետաղական կողպեքներ,
բացառությամբ էլեկտրականի. վարսավիրա
կան բազկաթոռներ. ոչ մետաղական ձողեր. ոչ
մետաղական զամբյուղներ. ոչ մետաղական և
ոչ քարից փոստարկղեր. նավամատույցների ոչ
մետաղական
տակառներ.
պատյաններ
հագուստի համար (պահոց). փայտե կամ պլաս
տիկե ցուցանակներ. սայլակներ (կահույք).
բամբուկե գալարավարագույրներ. արկղեր
խաղալիքների համար. բարձր աթոռներ ման
կիկների համար. մանկական քայլավարժանքի
սայլակներ.
գովազդային
նպատակներով
օգտագործվող փչովի իրեր. պլաստմասսայե
բանալի-քարտեր առանց ծածկագրի և չմագնի
սականացված. ապակյա թիթեղիկներ հայելի
ներ պատրաստելու համար. պլաստմասսայե
շարժանվակներ
գալարավարագույրների
համար. իշոտնուկներ փայտ սղոցելու համար.
փայտե իրեր կատուների ճանկերը սրելու
համար. կախաթևիկներ հագուստը տեղափո
խելու համար. անվավոր սեղանիկներ համա
կարգիչների
համար
(կահույք).
աճյունասափորներ. հողմազանգեր (զարդա
րանքներ). ներսի շերտավարագույրներ հյուսած
փայտից. դրոցներ գրքերի համար (կահույք).
բարձիկներ տնային կենդանիների համար.
ներսի պատուհանների շերտավարագույրներ
(կահույք). դռան ոչ մետաղական բռնակներ.
ձեռքի հայելիներ (հարդարվելու հայելիներ).
գորգիկներ
մանկական
ճաղափակոցների
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համար. սրբիչների բռնիչներ (կահույք). ոչ
մետաղական կլոր բռնակներ. պատին ամրաց
րած սեղաններ երեխաներին բարուրելու
համար. բարուրելիս երեխաների տակ գցելու
փռոցներ. դռների ոչ մետաղական փակեր.
ներսի թղթե շերտավարագույրներ. ներսի
մանածագործվածքից
շերտավարագույրներ.
դռների ոչ մետաղական, ոչ էլեկտրական զան
գեր.
առանձին
կանգնող
միջնապատեր
(կահույք). ոչ մետաղական պտուտակավոր
կափարիչներ շշերի համար. դռների ոչ մետա
ղական մուրճիկներ. սղոցասեղաններ (կահույք).
փչովի կահույք. ոչ մետաղական ելարաններ. ոչ
մետաղական
բռնատեղեր
լոգարանների
համար. անուրներ ոչ մետաղական խողովակ
ներն ամրակապելու համար. ցուցասեղաններ
թանկարժեք իրերի համար. հատակի գորգիկ
ներ քնելու համար. ոչ մետաղական բացովի
օղակներ բանալիների համար. անշարժ ոչ
մետաղական բաշխիչներ շների մնացուկների
տոպրակների համար. դռների ոչ մետաղական
կամ կաուչուկից սահմանափակիչներ. պատու
հանների ոչ մետաղական կամ կաուչուկից սահ
մանափակիչներ.
պատուհանների
ոչ
մետաղական հողմային մղլակներ, կեռիկներ.
պատուհանների ոչ մետաղական հենակներ.
դռների ոչ մետաղական հենակներ. ոչ մետա
ղական գործիքատուփեր. ոչ մետաղական արկ
ղեր գործիքների համար. դարակաշարեր. ոչ
մետաղական
կախիչներ
պայուսակների
համար. պլաստիկից բանալիներ. ոչ մետաղա
կան բարձակներ կահույքի համար. պլաստմաս
սայե պիտակներ. բարձակներ (կահույք).
գրապահարաններ. հատակադիր կախիչներ
կոստյումն երի
համար.
ոչ
մետաղական
կանիստրներ. թռչնաբներ. պլաստմասսայե
սեղմակներ պարկերը, պայուսակները կնքելու
համար. մանկական մահճակալների պաշտպա
նիչ թափարգելներ, բացառությամբ անկողնա
յին
սպիտակեղենի.
փայտից
կամ
պլաստմասսայից արկղեր. մանկական մահճա
կալներ. նորածիններին տեղափոխելու կողով
ներ. ոտիկներ կահույքի համար. կարճ ոտիկներ
կահույքի համար. զգեստապահարաններ. աթո
ռակներ ոտքերի համար. ոչ մետաղական
մեխեր կոշիկների համար. կոշիկների ոչ մետա
ղական կրնկատակեր. փայտից, մոմից, գիպ
սից
կամ
պլաստիկից
խաչելություններ,

02/2

№ՄԱՍ 1

բացառությամբ ոսկերչական իրերի. նավթի
արտահոսքի համար ոչ մետաղական բեռնարկ
ղեր. փչովի մահճակալներ, ոչ բժշկական նպա
տակներով. ճամբարային (տուրիստական)
ներքնակներ. պլաստմասսայե թեքահարթակ
ներ տրանսպորտային միջոցների համար.
աթոռներ ցնցուղ ընդունելու համար. գլուխը
պահելու բարձիկներ մանուկների համար.
դիրքի կայունացման բարձիկներ մանուկների
համար. գլխի դիրքավորման բարձեր մանուկ
ների համար. ձեռքի ոչ մետաղական դրոշակա
ձողեր. խցաններ, ոչ ապակյա, մետաղ յա կամ
ռետինե. դռները փակելու ոչ մետաղական, ոչ
էլեկտրական սարքեր. ոչ մետաղական անվակ
ներ բացովի դռների համար. լոգանքի նստա
տեղեր երեխաների համար. ծնկներին դրվող
փոքրիկ գրասեղաններ. դյուրակիր գրասեղան
ներ. ոչ մետաղական ոչ էլեկտրական սարքեր
դռները բացելու համար. ոչ մետաղական, ոչ
էլեկտրական սարքեր պատուհանները բացելու
համար. ոչ մետաղական, ոչ էլեկտրական սար
քեր պատուհանները փակելու համար. բարձ
րացնովի
պատուհանի
ոչ
մետաղական
հոլովակներ, պատուհանի ոչ մետաղական
հոլովակներ. ոչ մետաղական կախովի կողպեք
ներ, բացառությամբ էլեկտրոնայինների. լվա
ցարանային պահարաններ (կահույք). կահույքի
գզրոցներ. ուղեբեռների պահարաններ.
դաս 35. վաճառք.
դաս 37. շինարարություն, դռների և պատու
հանների տեղադրում։
____________________

(210) 20211293		

(111) 34247

(220) 11.06.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 11.06.2031
(730) Էդուարդ Ագիկյան, ՀՀ, Երևան, Լվովյան
14/1, բն. 20, AM
(442) 07.07.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչ, գազարագույն և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
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(511)
դաս 6. չմշակված կամ մասնակի մշակված
պողպատ. լեգիրացված պողպատ. պողպատա
շերտ. պողպատե լար. պողպատե ձուլվածք.
պողպատե կայմասյուներ. պողպատե գալարա
վարագույրներ. պողպատե թերթեր. պողպատե
խողովակներ. մետաղական կցիչներ հաղորդա
փոկերի համար. երկաթուղային ուղեփոխ սլաք
ներ. մետաղական ծայրափողակներ. նեյզիլբեր
(արծաթ-նիկելի համահալվածք), մելքիոր. ալ յու
մին. բրոնզ. ալ յումինե լար. խարսխասալեր.
մետաղ յա
ծայրափողակներ.
մետաղական
մղլակներ. մետաղ յա կայմասյուներ. մետաղա
կան ձողեր. թակարդներ վայրի գազանների
համար. կապկպվածքներ բեռների տեղափոխ
ման, բեռնման-բեռնաթափման աշխատանք
ների համար. հակաշփական համահալվածք.
պաշտպանիչ մետաղական ցանկապատեր
ծառերի համար. արկղիկներ դրամի համար
(մետաղական կամ ոչ մետաղական). արծաթե
զոդանյութ. մելքիոր. համահալվածքներ անագի
հիմքի վրա՝ արծաթե պատվածքով. մետաղա
կան ամրանանյութեր բետոնի համար. անկի
զելի պահարաններ (մետաղական կամ ոչ
մետաղական). մետաղ յա սահմանափակիչներ
պատուհանների համար. դռների մետաղական
նեցուկներ, դռների մետաղական սահմանա
փակիչներ. մետաղական տափօղակներ. մետա
ղյա սևեռակման օղակներ. մետաղական
ծխնիներ. հատակի մետաղական սալիկներ.
փշալար. ձողեր մետաղական ցանցավանդակ
ների համար, ձողեր մետաղական ցանկապա
տերի համար. բերիլիում (գլուցինիում). շղթաներ
անասունների համար. երկեղջյուր զնդաններ.
բաբիտ (համահալվածք). մետաղական զրահա
պատվածք. մետաղական փականքներ տու
փերի համար. մետաղական հեղույսներ.
մետաղական բալոններ (պահեստարաններ)
սեղմված գազերի կամ հեղուկ օդի համար.
ճանաչման մետաղական ապարանջաններ.
պողպատասալեր. կարծր զոդանյութեր. մետա
ղական կցաշուրթեր. բրոնզե տապանաքարեր.
բրոնզից պատրաստված իրեր (արվեստի ստեղ
ծագործություն).
ճոպաններ
կախուղիների
համար, մետաղաճոպաններ կախուղիների
համար.
մետաղական
ծայրապանակներ
ճոպանների համար, մետաղական ծայրապա
նակներ մետաղաճոպանների համար. ոչ էլեկտ
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րական
միացքներ
մետաղաճոպանների
համար. կադմիում. մետաղական կախովի կող
պեքներ, բացառությամբ էլեկտրոնայինների.
մետաղական
թիթեղիկներ
սեպապնդման
համար. մետաղական ծայրապանակներ զբո
սանքի գավազանների համար. մետաղական
տարողություններ թթուներ պահելու համար.
արկղիկներ դրամի համար՝ պարունակության
պահպանվածության ապահովմամբ. հաֆնիում
(կելտիում). մետաղական շղթաներ. մետաղա
կան պաշտպանիչ շղթաներ. ձգող մետաղական
միացուցիչ օղակներ շղթաների համար. շինա
րարական մետաղ յա շրջանակներ. բարձրաց
նովի պատուհանի մետաղական հոլովակներ,
պատուհանի մետաղական հոլովակներ. մետա
ղական խողովակներ կենտրոնական ջեռուց
ման համակարգերի համար. պայտի մեխեր.
մետաղ յա ցցեր, մետաղ յա առանցքներ. քրոմ.
ֆեռոքրոմ. քրոմի հանքաքար. մետաղական
երիթակներ. մետաղ յա բանալիներ. մեխեր.
պաստառամեխեր, հարդարման մեխեր. մետա
ղական դյուբելներ. չմշակված կոբալտ. մետա
ղյա նյութեր երկաթուղիների ռելսուղիների
համար. մետաղական սյուներ կառուցվածքների
համար. ջրմուղի մետաղական խողովակներ.
ականոցներ (երկաթեղեն իրեր). պահածոյի
մետաղական տուփեր. մետաղ յա բեռնարկղեր
(պահելու և փոխադրման համար). մետաղ յա
զուգառելսեր. մետաղակաղապար (ձուլման
արտադրություն). զնդաններ. կցվանքային
մետաղական մակադրակներ կտուրների ջրա
մեկուսացման համար. խողովակների մետա
ղական
արմունկներ,
խողովակների
մետաղական ճյուղավորումն եր. մետաղական
դռներ. գոտիները ձգելու մետաղական հարմա
րանքներ. մետաղական սեղմակներ (պահանգ
ներ). մետաղ յա կեռեր կաթսայիկների համար.
պատուհանի մղլակներ. կեռեր (երկաթեղեն
իրեր). պատուհանների մետաղապատվածք
ներ. լարեր սովորական մետաղներից. չմշակ
ված կամ մաս
նա
կի մշակ
ված պղինձ. պղնձե
օղակներ. անջրանցիկ մետաղ յա ամրակապեր.
մետաղական
պահեստարաններ
սեղմված
գազերի կամ հեղուկ օդի համար. դռան առջևի
մետաղ յա քերիչներ կոշիկները մաքրելու
համար. ցամաքուրդային մետաղական խողո
վակներ. չմշակված կամ մասամբ մշակված
երկաթ. կցվանքային մակադրակներ ռելսերի
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համար. մետաղական պտուտակներ, մետաղա
կան պտուտամեխեր. փաթեթվածքներ մետաղե
թիթեղից. մետաղական փոստարկղեր. դռան ոչ
էլեկտրական զանգակներ. անվաբութակներ.
շինարարական մետաղ յա կալունակներ, շինա
րարական մետաղ յա բարձակներ. մետաղ յա
սանդուղքներ. լուսամուտի մետաղական սող
նակներ. մետաղական խողովակներ. մետաղա
կան
ռելսեր.
պատուհանների
մետաղ յա
պիտույքակազմեր. օղակապի երկաթ. երկաթա
լար. չմշակված կամ մասնակի մշակված թուջ.
երկաթի հանքաքար. դռները փակելու ոչ էլեկտ
րական մետաղ յա սարքեր. ֆեռոմոլիբդեն.
ֆեռոսիլիցիում. ֆեռոտիտան. ֆեռովոլֆրամ.
շինարարական մետաղական ամրան. բույթեր
(երկաթեղեն իրեր). ունկով հեղույսներ. մետա
ղական փականքներ, բացառությամբ էլեկտրա
կանների,
մետաղական
փականներ,
բացառությամբ էլեկտրականների. գալենիտ
(հանքանյութ). կապարակնիքներ. գերմանիում.
մետաղական հողմացույցներ. մետաղե ճանկեր
(լեռնագնացների կոշիկների սեպեր). մետաղա
կան կաղապարներ սառույցի համար. յուղելու
ներագույցներ. մետաղական ցանցեր. զսպա
նակավոր
փականքներ,
զսպանակավոր
փականներ. ինդիում. մետաղական խորհրդան
շաններ տրանսպորտային միջոցների համար.
մետաղական շերտավարագույրներ. չմշակված
կամ մասնակի մշակված արույր. արտաքին
մետաղական շերտավարագույրներ, արտաքին
մետաղական լուսամուտափեղկեր. մետաղա
կան հենահարթակներ հրթիռների արձակման
համար. մետաղական կավարամածներ. մետա
ղական խարտուք. մետաղ յա սանդղահեծան
ներ (սանդուղքի մասեր). լիմոնիտներ (միներալ).
կոճղեր սովորական մետաղներից. դռների կամ
պատուհանների միջակապեր. մետաղական
անվակներ մահճակալների համար, մետաղա
կան անվիկներ մահճակալների համար. մետա
ղական մղլակներ. բլյումն եր (պողպատի
գլոցուկ) (մետաղագործություն). մագնեզիում.
մետաղական շարժական կառուցվածքներ.
մետաղական սեղմօղակներ կոթերի, բռնակ
ների համար. մետաղական կցորդիչներ խողո
վակների համար. մանգան. մետաղական
տակդիրներ բեռների փոխադրման և բեռնմանբեռնաթափման
աշխատանքների
համար.
մետաղական
հենահարթակներ
բեռների
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տեղափոխման համար, մետաղական տակդիր
ներ բեռների տեղափոխման համար. մետաղա
կան
ձեռնասանդուղքներ
(սանդուղքներ).
մետաղական ծածկարաններ (կառուցվածքներ).
դռան մետաղական մուրճեր. ձեռնաշղթաներ.
չմշակված կամ մասնակի մշակված սովորական
մետաղներ. մետաղական հանքաքար. գործ
վածքներ մետաղալարից. հրակիր մետաղներ.
մետաղական անվակներ կահույքի համար,
մետաղական անվիկներ կահույքի համար.
ագուցավոր մետաղական ցցեր. մոլիբդեն.
մետաղական հուշարձաններ. մամլակի մետա
ղական շուրթեր. պատերի մետաղական երե
սապատվածքներ (շինարարություն). նիկել.
նիոբիում.
շինարարական
մետաղական
մակադրակներ ջրամեկուսացման համար.
տների լույս չարձակող մետաղական համար
ներ. մետաղական փակոցափեղկեր. մետաղա
կան ցանկապատեր. մետաղական զամբյուղներ.
ազդանշանային ոչ մեխանիկական լույս չարձա
կող մետաղական պանելներ. պատերի շինա
րարական մետաղական երեսվածք. մետաղ յա
կեռիկ-կախիչներ հագուստի համար. մետաղա
կան գլդոններ (կառուցվածքներ). լեզվակներ
փականքների համար. մետաղական սյուներ.
զսպանակներ (երկաթեղեն իրեր). մետաղական
հոլովակներ,
բացառությամբ
մեքենաների
մասերի. մետաղական ցցիկներ վրանների
համար. մետաղական առաստաղներ. մետա
ղյա հատակներ. շինարարական մետաղական
պատվածքներ. շրջադարձային շրջանակներ
(երկաթգծերի համար). կտուրի մետաղական
կղմինդր. չմշակված կամ մասնակի մշակված
կապար. ջրացատկի մետաղական աշտարակ
ներ. դռան մետաղական բռնակներ. մետաղա
կան
գամեր.
մետաղական
դարբասներ,
մետաղական ճակատամուտք. դռների մետա
ղական միջատախտակներ. պողպատե տափակ
նախապատրաստուկներ, դռան մետաղական
սողնակներ. մետաղական օղակներ բանալի
ների համար. մետաղական հեռագրասյուներ.
ցինկ. մետաղական հեծաններ. լայնանիստ
մետաղական հեծաններ. հավաքովի մետաղա
կան հենահարթակներ. երկաթեղեն փոքր իրեր.
լույս չարձակող ճանապարհային ոչ մեխանիկա
կան, մետաղական նշաններ. մետաղական
միացքներ խողովակների համար. մետաղալա
րերը ձգելու հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ).
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փաթեթավորման մետաղական տարողություն
ներ. մետաղական պահեստարաններ. դռան
մետաղական շեմեր. չլուսարձակող ոչ մեխանի
կական մետաղական ազդանշաններ. շարժա
կան մետաղական ջերմոցներ. մետաղական
փականքներ տրանսպորտային միջոցների
համար. մետաղական նեցուկներ, մետաղական
սահմանափակիչներ. մետաղական բունկեր
ներ. զանգուլակներ կենդանիների համար,
զանգակներ կենդանիների համար. զանգուլակ
ներ, զանգեր, զանգակներ. մետաղալար զոդ
ման
համար.
մետաղական
փականներ,
բացառությամբ մեքենաների մասերի, մետա
ղական կափույրներ, բացառությամբ մեքենա
ների
մասերի.
արձաններ
սովորական
մետաղներից. երկաթգծային մետաղական
կոճեր. տանտալ (մետաղ). տափակ սողնակ
ներ. զնդաններ. ձգող միացուցիչ օղակներ.
տիտան. մետաղական տանիքածածկեր. տոմ
պակ, պղնձացինկ (համահալվածք). մետաղա
կան
տապանաքարեր.
մետաղական
տուրնիկետներ. ցանցավոր մետաղական ցան
կապատեր. վոլֆրամ. մետաղական խողովա
կաշարեր.
վանադիում.
պատուհանների
փեղկավոր
մետաղական
ապակեկալներ.
մետաղ յա պնդացնող օղակներ. մետաղական
մեծավանդակներ (կառուցվածքներ). ցիրկոնի
ում. պողպատե գնդիկներ, պողպատե գնդակ
ներ. պողպատյա կառուցվածքներ. մետաղական
արմատուր սեղմված օդի խողովակների
համար. լարեր սովորական մետաղների համա
հալվածքներից, բացառությամբ դյուրահալ
ների.
սովորական
մետաղների
համահալվածքներ. ալ յումինե նրբաթիթեղ.
կառանման մետաղական ցցեր. լողացող մետա
ղական նավամատույցներ նավերի կառանման
համար. խարսխային հեղույսներ. պատերը երե
սապատելու մետաղական պանելներ. մետաղա
կան ամրանանյութեր խողովակների համար.
շինարարական մետաղական ամրանանյութեր.
մետաղական ամրանանյութեր շարժափոկերի
համար. սովորական մետաղներից պատրաստ
ված գեղարվեստական իրեր. մետաղական
շինարարական շաղախատաշտեր. մետաղա
կան տաշտեր թռչունների համար (կառուց
վածքներ). լույս չարձակող մետաղական
բակեններ. պողպատե ժապավենները ձգելու
հարմարանքներ (ձգող միացուցիչ). մետաղ յա
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ժապավեններ կապկպելու կամ փաթեթավոր
ման համար. մետաղական թելեր կապկպվածքի
համար. մետաղական տակառիկներ. տակառ
ների մետաղական օղագոտիներ, տակառիկ
ների մետաղական օղագոտիներ. մետաղական
տակառներ. մետաղական լողավազաններ
(կառուցվածքներ). մետաղ յա շինանյութեր.
կաղապարամածներ բետոնի համար. մետաղա
կան հարմարանքներ հեծանիվ
ն երի կայանման
համար. ճանապարհի մետաղական ծածկեր.
արկղեր սովորական մետաղներից. մետաղա
կան խցաններ. ճարմանդներ սովորական
մետաղներից (երկաթեղեն իրեր). խցանման
մետաղական թասակներ. մետաղական միջոց
ներ շշերի խցանափակման համար. մետաղա
կան բռնակներ-սևեռակներ. կարծր եռակցման
մետաղական ձողեր. կարծր եռակցման և զոդ
ման մետաղական ձողեր. եռակցման ձողեր.
մետաղական փոկեր բեռների տեղափոխման և
բեռնման-բեռնաթափման
աշխատանքների
համար. առասաններ բեռները փոխադրելու
համար. մետաղական կիսանդրիներ. լողափի
մետաղական խցիկներ. ներկելու մետաղական
խցիկներ. մետաղական ոչ էլեկտրական ճոպան
ներ. սեղմիչ մետաղական հարմարանքներ
խողովակների համար. մետաղական անուրներ
մալուխները և խողովակներն ամրացնելու
համար. մետաղական սեղմակներ ճոպանների,
մետաղաճոպանների համար. պատուհանների
մետաղական շրջանակներ. հիմն ակմախքներ
ջերմոցների համար. մետաղ յա վրաքաշներ.
ծխնելույզների մետաղական գլխադիրներ.
կապկպվածքի մետաղական թելեր գյուղատն
տեսական նպատակների համար. մետաղական
ոչ էլեկտրական սարքեր դռները բացելու
համար. շինարարական մետաղական սալիկ
ներ. հատակի մետաղական սալեր. մետաղա
կան դամբարաններ. մետաղական օժանդակ
պարագաներ դագաղների համար. մետաղա
կան բեռնատար տակդիրներ. բեռնման մետա
ղական եզրաչափքեր երկաթգծերի վագոնների
համար. մետաղական հոդակապեր. շինարա
րական մետաղական հիմն ակմախքներ. դռան
մետաղական շրջանակներ. մետաղ յա նյութեր
ճոպանուղիների ռելսուղիների համար. ծխնե
լույզների մետաղական գլխանոցներ. մետաղա
կան
ջրհորդաններ.
ցամաքուրդային
խողովակների
մետաղական
կափույրներ.
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մետաղական միջնապատեր. սյուների մետա
ղական պատյաններ նավթահորերի համար.
մետաղական պահեստարաններ հեղուկ վառե
լիքի համար. շարժական կառուցվածքներ.
լողուն մետաղական պահեստարաններ. մետա
ղական ճոպաններ. մետաղական քիվեր. քիվե
րի մետաղական ձուլվածքներ. մետաղական
անկյունակներ. մետաղական պատուհաններ.
դռների մետաղապատվածքներ. մետաղական
անվիկներ բացովի դռների համար. մետաղա
կան կափարիչներ դիտահորերի համար. մետա
ղական
տանիքապատվածքներ.
կեռեր
հերձաքարը (շիֆերը) ամրացնելու համար
(երկաթեղեն իրեր). հագուստի կախարանների
մետաղ յա կեռիկներ. չմեկուսացված պղնձա
լար. մետաղական բաքեր. սանդուղքների
մետաղական աստիճաններ. ջրհորդան մետա
ղական խողովակներ. ճկուն փողրակները
փաթաթելու համար ոչ մեխանիկական մետա
ղական թմբկագլաններ. անշարժ մետաղական
բաշխիչներ սրբիչների համար. ջրմուղի խողո
վակների մետաղական փականներ. շինարա
րական մետաղական փայտամածներ. մետաղ յա
հենասանդուղքներ. շարժական մետաղական
նավասանդուղքներ ուղևորների համար. կապկ
պելու մետաղական միջոցներ. մետաղական
պնդօղակներ.
մետաղական
հենարաններ
էլեկտրահաղորդագծերի համար. մետաղական
ճյուղավորություններ խողովակաշարի համար.
մետաղական շրջանակներ գերեզմանների
համար, մետաղական շրջանակներ մահար
ձանների համար. մետաղական ցանկապատեր.
ճկուն փողրակները փաթաթելու համար մետա
ղական ոչ մեխանիկական հարմարանքներ.
մետաղ յա ցուցանակներ. մետաղական հենա
րաններ. անագ. թիթեղ. անագաթիթեղ. թեր
թավոր մետաղ. մետաղական փականքներ
պորտֆելների համար, մետաղական փականք
ներ պայուսակների համար. մետաղական
օժանդակ պարագաներ կահույքի համար.
շինարարական
մետաղական
պանելներ.
արձանիկներ սովորական մետաղներից. մետա
ղական ժապավենները ձգելու հարմարանքներ
(ձգող միացուցիչ). մետաղական ձուլակաղա
պարներ. մետաղական տապանասալեր. մետա
ղյա մահարձաններ. մետաղական ցուցանակներ
տապանաքարերի համար. գերեզմանների
մետաղական կոթողներ. մետաղական հուշա
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տախտակներ. բուխարիների, վառարանների
մետաղական ցանցեր. մետաղական կանգա
դարակներ տակառների համար. մետաղական
օժանդակ
պարագաներ
մահճակալների
համար. դռների մետաղ յա պիտույքակազմեր.
մետաղական
փականներ
բեռնարկղերի
համար. կապկպելու մետաղական միջոցներ
խրձերի համար. ճանապարհային վթարային
մետաղական ցանկապատեր. մետաղ յա արկ
ղիկեր, մետաղ յա սնդուկներ. տարբերիչ մետա
ղական
ցուցանակներ,
մետաղական
անվանատախտակներ. գրանցման մետաղա
կան համարանշաններ. կերմետներ (խեցեղեն՝
մետաղափոշուց և դժվարահալ միացություննե
րից). տակառների մետաղ յա ծորակներ. մետա
ղական սյուներ հայտարարությունների համար.
կառանման մետաղական տակառներ. ծխնե
լույզի մետաղական խողովակներ. մետաղական
ծխանցքեր. մետաղական խողովակներ օդա
փոխման և օդորակման կայանքների համար.
մետաղական նրբաթիթեղ փաթաթման և
փաթեթավորման համար. ոսկե զոդանյութ. ոչ
մեխանիկական
մետաղական
ձագարներ.
տառեր և թվեր սովորական մետաղներից,
բացառությամբ տպագրականների. մետաղա
կան կոլեկտորներ (հավաքիչներ) խողովակա
շարերի համար. ճնշումային մետաղական
խողովակաշարեր. հեռախոսի մետաղական
խցիկներ. մետաղ յա արկղեր գործիքների
համար. մետաղական արկղեր գործիքների
համար (դատարկ). մետաղ յա հավանոցներ.
արգելակային սեղմակներ (անիվ
ն երի բլոկա
վորման կալուններ). պողպատյա ճոպաններ.
մոծակապաշտպան մետաղական ցանցեր. լեռ
նագնացների մետաղական կեռեր. երկաթե
տակդիրներ
բուխարիների
վառելափայտի
համար. թռչուններին վանող հողմային մետա
ղական սարքեր. մետաղական վանդակներ
վայրի գազանների համար. փոշենման մետաղ
ներ. հրահեստ մետաղ յա շինանյութեր. կանա
չով
հյուսապատված
տաղավարներ
(մետաղական կառուցվածքներ). մետաղական
ախոռներ. մետաղական խոզաբներ. հավաքովի
մետաղական տներ (պատրաստի հավաքա
կազմեր). մետաղական սկուտեղներ. փողոցի
մետաղական ջրհորդաններ. պտուտակավոր
մետաղական կափարիչներ շշերի համար. ոչ
էլեկտրական մետաղական սարքեր պատու
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հանները բացելու համար. ոչ էլեկտրական
մետաղական սարքեր պատուհանները փակելու
համար. պատերը երեսապատելու մետաղական
սալիկներ. մետաղական սալեր ճանապարհի
ծածկերի համար. շինարարական մետաղական
սալեր.
մետաղական
ձեռնասանդուղքներ.
ֆոտոէլեմենտներով ներկառուցված մետաղա
կան ծածկեր տանիքի համար. մետաղական
զրահապատ դռներ. մետաղական բազրիքներ
լոգարանների համար. տոպրակների մետաղա
կան անշարժ բաշխիչներ շների մնացորդների
համար. 3D–տպագրության համար մետաղա
կան փոշի և նրբաթիթեղ. մետաղական կեռիկ
ներ
պատուհանների
համար.
դռների
մետաղական հենարաններ. տանիքների մետա
ղական փորակավոր կղմինդրներ. մետաղա
կան ճաղաշարքեր. երեսպատման մետաղական
պատվածքներ կառուցատարրերի համար.
շիկագլոցված պողպատյա ձողեր. փայլող պող
պատյա ձողեր. շերտահանված մետաղ յա
ձողեր. ձգված և ողորկված մետաղ յա ձողեր.
պայուսակների մետաղ յա կախիչներ. մետաղ յա
նեցուկներ կահույքի համար. մետաղ յա պիտակ
ներ. մետաղ յա կանիստրներ (ջրամաններ).
մետաղ յա ցցեր բույսերի կամ ծառերի համար.
մետաղ յա դրոշակաձողեր (կառուցվածքներ).
մետաղ յա սեղմակներ պարկերը դրոշմելու
համար. մետաղ յա մեխեր կոշիկների համար.
կոշիկների մետաղ յա կրնկատակեր. էլեկտրո
նային անկիզելի պահարաններ. մետաղ յա
ծալովի դռներ. մետաղ յա ձուլածոներ շինու
թյունների համար. բուխարիների մետաղ յա
դարակներ.
տրանսպորտային
միջոցների
համար նախատեսված մետաղական թեք հար
թակներ. սովորական մետաղներից խաչելու
թյուններ, բացառությամբ ոսկերչական իրերի.
մետաղ յա զսպանակավոր դռներ. նավթի
արտահոսքի համար մետաղ յա բեռնարկղեր.
ձեռքի մետաղ յա դրոշակաձողեր. մետաղ յա
խցաններ. մետաղ յա ակորդեոն դռներ. բուխա
րիների մետաղ յա ճաղավանդակներ. ձայնամե
կուսիչ շարժական մետաղական խցիկներ.
մետաղական ձայնային վահանակներ. այգե
գործական մետաղական շրջանակներ.
դաս 19. հայտարարությունների ոչ մետա
ղական սյուներ. ալաբաստրե ապակի. ալա
բաստր.
ասբեստացեմենտ.
ասբեստ
պարունակող շինարարական լուծույթներ. հեր
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ձաքար. տանիքի հերձաքար. հերձաքարի
փոշի. ծպեղներ տանիքների համար. արծաթա
բեր ավազ. բրուտակավ. հրակայուն աղ յուսներ.
ասֆալտ. ճանապարհային ասֆալտային պատ
վածքներ. փայտե ձողեր պատերի երեսվածքի
համար. ոչ մետաղական ճաղաշարքեր. բիտում
ներ. խեժապատված շինարարական սղոցա
նյութեր. բարաքներ. առևտրային կրպակներ.
հերձաններ տանիքը ծածկելու համար. փեղկա
վոր ոչ մետաղական դռներ. բետոն. բետոնե
շինարարական տարրեր. բիտումային շինա
նյութեր. մասնակի մշակված անտառանյութ.
շինարարական ոչ մետաղական տախտակա
մածներ. սոսնձած բազմաշերտ ֆաներ. մշակ
ված անտառանյութ. ատաղձափայտ. սղոցված
անտառանյութ. ճանապարհային փայտե պատ
վածքներ. միաշերտ նրբատախտակ. նրբա
տախտակի փայտ. փայտե երեսվածք. ցեմենտ.
մածուցիկ շինանյութեր. աղ յուսներ. աղ յուսա
կավ. կապակցող նյութեր բրիկետավորման
համար. հեռախոսի ոչ մետաղական խցիկներ.
սուզարկղեր ստորջրյա շինարարական աշխա
տանքների համար. կրաքար. ոչ մետաղական
ջրհորդաններ
(տանիքի).
շինարարական
ստվարաթուղթ. բիտումավորված ստվարա
թուղթ (շինարարական). հրահեստ նյութեր (շա
մոտ). բուխարու ոչ մետաղական ծածկեր. ոչ
մետաղական շինարարական հիմն ակմախք
ներ. նյութեր ճանապարհաշինության և ճանա
պարհային պատվածքների համար. կիր.
շինարարական լուծույթներ. սվաղ (ծեփ) ներքին
աշխատանքների համար. ծխնելույզի ոչ մետա
ղական խողովակներ. հրահեստ պատվածքներ
ցեմենտի հիմքի վրա պատրաստված նյութե
րից. սալեր ցեմենտի հիմքի վրա պատրաստ
ված նյութերից. ցեմենտից պատրաստված
սյուներ. շերտաքարեր. ոչ մետաղական միջնա
պատեր. ոչ մետաղական կառուցվածքներ.
շինարարական թուղթ. շինարարական ապա
կի. ոչ մետաղական քիվեր. քիվերի ոչ մետաղա
կան ձուլվածքներ. ոչ մետաղական կցվանքային
մակադրակներ տանիքների ջրամեկուսացման
համար. ոչ մետաղական անկյունակներ. ոչ
մետաղական պատուհաններ. ոչ մետաղական
դռներ. դիտահորերի ոչ մետաղական կափա
րիչներ. ոչ մետաղական տանիքապատվածք
ներ. չմշակված կավիճ. քվարց (որձաքար).
սանդուղքի ոչ մետաղական աստիճաններ.
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ջրատար ոչ մետաղական խողովակներ. ջրմուղի
ոչ մետաղական խողովակներ. ջրատար խողո
վակների կափույրներ, բացառությամբ մետա
ղից և պլաստմասսայից պատրաստվածների. ոչ
մետաղական լաստակներ. բարձրաբերձ ուղ
ղաձիգ ոչ մետաղական կառուցվածք էլեկտրա
հաղորդման գծերի համար. խողովակաշարերի
ոչ մետաղական ճյուղավորումն եր. գերեզման
ների ոչ մետաղական շրջանակներ. բիտումե
տանիքապատվածքներ.
ոչ
մետաղական
հեծաններ. ոչ մետաղական խոզանոցներ. ոչ
մետաղական գոմեր. ոչ մետաղական հենա
րաններ. գերեզմանաքարեր (ոչ մետաղական).
հուշատախտակներ (ոչ մետաղական). թաղիք
շինարարության համար. լցակաղապարներ (ոչ
մետաղական). ցեմենտ վառարանների համար.
ցեմենտ դոմն ային վառարանների համար. քար.
պատուհանի շինարարական հայելապակի.
կավ. քարածխային ձյութ. գրանիտ. կոպիճ.
ավազաքար շինարարության համար. ավազա
քարային խողովակներ. գիպս (շինանյութ). ոչ
մետաղական շերտափեղկեր (շերտավարա
գույրներ). խարամ (շինանյութ). խիճ. հատակի
փայտասալիկների տախտակներ. արտաքին
շերտափեղկեր, բացառությամբ մետաղականի
և մանածագործականի. հրթիռների թողարկ
ման տեղակայանքների ոչ մետաղական հար
թակներ. կավարամածներ (ոչ մետաղական).
կապակցող նյութեր ճանապարհային պատ
վածքների վերանորոգման համար. մամլած
խցան շինարարության համար. մանրահատակ.
ոչ մետաղական սանդղահեծաններ (աստիճան
ների մասեր). դռան կամ պատուհանի ոչ մետա
ղական միջակապեր. ճանապարհային լուսատու
պատվածքներ. ճանապարհային «մակադամ»
տեսակի խճային. շարժական ոչ մետաղական
կառուցվածքներ.
մարմար.
հատիկավոր
ապակի ճանապարհների գծանշման համար.
արհեստական նյութերից թերթեր և ժապավեն
ներ ճանապարհների գծանշման համար. ոչ
մետաղական ծածկարաններ (կառուցվածքներ).
ոչ մետաղական կայմասյուներ. կաղնե տակա
ռատախտակ. շինարարական խճանկարներ.
կաղապարվող փայտանյութ. ոչ մետաղական
ծեփածո զարդեր շինարարության համար. ոչ
մետաղական բեկվածքներ շինարարության
համար. քսվածքներ (շինանյութ). պատերի ոչ
մետաղական երեսապատվածքներ շինարարու
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թյան համար. ջրամեկուսացման ոչ մետաղա
կան մակադրակներ շինարարության համար.
ձիթակն շինարարական նպատակների համար.
ոչ մետաղական փակոցափեղկեր. ոչ մետաղա
կան պարսպապատեր. ոչ մետաղական ցան
կապատեր. ազդանշանային ոչ մետաղական,
ոչ լուսատու և ոչ մեխանիկական պանելներ.
պատերի ոչ մետաղական շինարարական երես
վածք. սահադաշտեր (կառուցվածքներ) ոչ
մետաղական. թառեր. շինարարական քար.
արհեստական քար. խարամաբլոկներ. շիրմա
քարեր. տուֆ. քարից պատրաստված իրեր. ոչ
մետաղական հատակներ. ոչ մետաղական
առաստաղներ. շերտաձողիկներ, շրիշակներ
շինարարության համար. ոչ մետաղական պատ
վածքներ շինարարության համար. տանիքների
ոչ մետաղական կղմինդրներ. ջրացատկի ոչ
մետաղական աշտարակներ, ցատկահարթակ
ներ. ոչ մետաղական դարպասներ. դռների ոչ
մետաղական լողաթներ, դռների ոչ մետաղա
կան փեղկեր. ոչ մետաղական հեռագրասյու
ներ. ոչ մետաղական հավանոցներ. ոչ
մետաղական չորսուներ. հավաքովի ոչ մետա
ղական հարթակներ. քարե տարողություններ.
նյութեր
ճանապարհային
պատվածքների
համար. դռների ոչ մետաղական շեմեր. եղեգ
շինարարության համար. ճանապարհային ոչ
մետաղական, ոչ լուսատու, ոչ մեխանիկական
նշաններ. ոչ մետաղական, ոչ լուսատու, ոչ
մեխանիկական ազդանշաններ. ավազ, բացա
ռությամբ կաղապարախառնուրդի. շարժական
ոչ մետաղական ջերմոցներ. կայծքարահող
(կվարց). ոչ մետաղական սիլոսահորեր. արձան
ներ քարից, բետոնից կամ մարմարից. կուպր
(շինանյութ). թրծակավ (շինանյութ). ոչ մետա
ղական տանիքածածկեր. ոչ մետաղական շիր
մաքարեր. կանաչապատ ոչ մետաղական
տաղավարներ (կառուցվածքներ). երկաթուղա
յին ոչ մետաղական փայտակոճեր. ոչ մետաղա
կան ցանցավոր ցանկապատեր. ոչ մետաղական
կոշտ խողովակներ շինարարության համար.
պատուհանի փեղկավոր ոչ մետաղական ապա
կեկալներ. մեկուսիչ շինարարական ապակի.
պատուհանի ապակի, բացառությամբ տրանս
պորտային միջոցների պատուհանների համար
նախատեսվածների. վիտրաժներ. պատուհանի
շինարարական ապակի. ոչ մետաղական մեծա
վանդակներ (կառուցվածքներ). ձողաքանոններ
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(ատաղձագործական
աշխատանքների
համար). քսիլոլիթ (արհեստական շինանյութ).
կառանման ոչ մետաղական ճոպանասյուներ.
լողուն նավամատույցներ նավերի կառանման
համար. պատերի պատվածքի ոչ մետաղական
պանելներ. ակվարիումն եր (կառուցվածքներ).
ոչ մետաղական շինարարական ամրանավորող
նյութեր. ամրանավորած ապակի. գեղարվես
տական իրեր քարից, բետոնից կամ մարմարից.
ոչ մետաղական լոգնոցներ (կառուցվածքներ)
թռչունների համար. ոչ լուսատու ազդալողան
ներ. լողավազաններ (կառուցվածքներ) ոչ
մետաղական. ոչ մետաղական շինանյութեր. ոչ
մետաղական կաղապարամածներ բետոնի
համար. ոչ մետաղական տեղակայանքներ
հեծանիվ
ն երի կայանման համար. ճանապար
հային քարե պատվածքներ. ստվարաթուղթ
փայտանյութի զանգվածից շինարարության
համար. կիսանդրիներ քարից, բետոնից կամ
մարմարից. լողափի ոչ մետաղական խցիկներ.
փոշեցիրով ներկելու ոչ մետաղական խցիկներ.
ոչ մետաղական սյուներ. լուսամուտների ոչ
մետաղական շրջանակներ. դռան ոչ մետաղա
կան արմատուր. ոչ մետաղական հիմն ակմախք
ներ ջերմոցների համար. կավակրաքար.
ծխնելույզների ոչ մետաղական թասակներ.
շինարարական ոչ մետաղական սալիկներ. ոչ
մետաղական սալիկներ հատակների համար. ոչ
մետաղական դամբարաններ. ծխնելույզների ոչ
մետաղական գլխանոցներ. ծխնելույզների ոչ
մետաղական երկարիչներ. ոչ մետաղական
ծխնելույզներ. ոչ մետաղական սալեր ճանա
պարհային պատվածքների համար. ցամաքուր
դային
ոչ
մետաղական
խողովակներ.
ցամաքուրդային խողովակների կափույրներ,
բացառությամբ մետաղից և պլաստմասսայից
պատրաստվածների. սանդուղքներ, ոչ մետա
ղական. շինարարական ոչ մետաղական
պանելներ. արձանիկներ, պատկերներ քարից,
բետոնից կամ մարմարից. մահարձաններ (ոչ
մետաղական). գերեզմանի ոչ մետաղական
քարակոթողներ. ճանապարհային ոչ մետաղա
կան վթարային պաշտպանակներ. փոստարկ
ղեր քարից կամ աղ յուսից. եռակալված
եղեգասեղմիչներ (շինանյութ). ճնշումային ոչ
մետաղական խողովակաշարեր. կոպիճ ակվա
րիումն երի համար. ավազ ակվարիումն երի
համար. ոչ մետաղական խողովակներ օդա
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փոխման տեղակայանքների և օդորակիչների
համար. գեոտեքստիլ. խամքար. վինիլային ռել
սեր (շինանյութ). հակամիջատային ոչ մետա
ղական
ցանցեր.
ֆոտոէլեմենտներով
ներկառուցված ոչ մետաղական ծածկեր տանի
քի համար. ոչ մետաղական երեսարկներ. հրա
հեստ ոչ մետաղական շինանյութեր. հավաքովի
ոչ մետաղական տներ (պատրաստի հավաքա
կազմեր). ծիրանաքար (պորփյուր). փողոցի ոչ
մետաղական ջրհորդաններ. ոչ մետաղական
տուրնիկետներ. շիրմաքարերի ոչ մետաղական
ցուցնակներ. փայտե հատակապատվածքներ.
ոչ մետաղական հախճասալիկներ հատակների
համար. տանիքների ոչ մետաղական փորակա
վոր կղմինդրներ. ոչ մետաղական սալիկներ
պատերը երեսապատելու համար. ոչ մետաղա
կան սալիկներ շինարարության համար.
վանակն (թափանցիկ քվարց). ոչ մետաղական
զրահապատված դռներ. արծնապատ ապակի
շենքերի համար. ոչ մետաղական սյուներ շինա
րարարության
համար.
կառուցվածքների
համար ոչ մետաղական բարձակներ, կառուց
վածքների համար ոչ մետաղական կալունակ
ներ.
կառուցվածքների
ոչ
մետաղական
երեսապատվածքներ. պլաստիկից եզրագոտի
ներ լանդշաֆտային դիզայնի համար. ռետինե
նեցուկներ
շենքերի
սեյսմամեկուսացման
համար. ոչ մետաղական զրահապատվածքներ.
ոչ մետաղական դրոշակաձողեր (կառուցվածք
ներ). երկկողմ բացվող, ճոճվող ոչ մետաղական
դռներ. ոչ մետաղական ակորդեոն դռներ. ձայ
նամեկուսիչ շարժական ոչ մետաղական խցիկ
ներ. ոչ մետաղական ձայնային վահանակներ.
այգեգործական ոչ մետաղական շրջանակներ.
դաս 20. մեղվափեթակներ. հայտարարու
թյունների տախտակներ. պլաստմասսայե զար
դարանքներ սննդամթերքի համար. սաթ.
կենդանիների խրտվիլակներ. պառկելաթախ
տեր տնային կենդանիների համար. բներ տնա
յին կենդանիների համար. տնակներ տնային
կենդանիների համար. իրեր կենդանիների
ճանկերից. օղեր վարագույրների համար.
արծաթազօծված ապակի (հայելիներ). պահա
րաններ. պահարաններ դեղերի համար.
պլաստմասսայե սեղմիչներ մալուխների կամ
խողովակների համար. փայտե տակառներ
գինու պարզվածքազատման համար. իրեր
չմշակված կամ մասնակի մշակված կետի
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բեղից. բամբուկե իրեր. նստարաններ (կահույք).
ձկնորսական զամբյուղներ. ճաղափակոցներ
երեխաների համար. օրորոցներ. դարակներ
գրադարանների համար. փայտե կոճեր թելերի,
մետաքսաթելերի, ժապավենաթելերի և այլնի
համար. փայտե մահճակալներ. երիզներ փայ
տից. խցաններ շշերի համար. խցաններ կեղև
ից. բաժանմունքներով արկղեր շշերի համար.
քարգահներ ասեղնագործության համար. շրջա
նակներ կապրոնամազը խոզանակների վրա
նստեցնելու համար. սպասքապահարաններ.
իրեր կենդանիների եղջյուրներից. գրասեղան
ներ (կահույք). գրասենյակային կահույք. զգեստ
ների
կանգնակներ
(կիսանդրիներ).
արհեստական մոմաչեչ փեթակների համար.
շրջանակներ փեթակների համար. կահավո
րանք (կահույք). ոչ մետաղական ծորակներ
տակառների
համար.
քարտադարաններ
(կահույք).
պահարաններ
փաստաթղթերի
համար. կրիաների զրահների փոխարինիչներ.
բուխարու էկրաններ (կահույք). դագաղներ. ոչ
մետաղական օժանդակ պարագաներ դագաղ
ների համար. իրեր եղջերուների եղջյուրներից.
աթոռներ.
պառկելաթոռներ.
գլխակալներ
(կահույք).
դարակներ
բոլորագլխարկների
համար. ոչ մետաղական հարթակներ բեռնման
աշխատանքների համար. բեռնման ոչ մետա
ղական եզրաչափքեր երկաթուղիների համար.
ոչ մետաղական հոդակապեր. ցուցափեղկեր.
շան բներ. կախարաններ հագուստի համար.
դարակներ քարտարանների պահարանների
համար. բազկաթոռներ. մանեկեններ. հեղուկ
վառելիքի տարողություններ. կոմոդներ. վաճա
ռասեղաններ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր
(պահեստավորման և տեղափոխման համար).
լողուն ոչ մետաղական բեռնարկղեր. սեղան
ներ. իրեր մարջանից. ոչ մետաղական սկու
տեղներ. իրեր չմշակված կամ մասնակի
մշակված եղջյուրից. իրեր բուսական փղոսկ
րից. անկողնային պարագաներ, բացառու
թյամբ սպիտակեղենի. բազմոցի բարձեր.
ներքնակներ. կախիչների ոչ մետաղական
կեռիկներ հագուստի համար. ոչ մետաղական
մեծ անոթներ հեղուկների համար. սպասարկ
ման սեղաններ. սեղաններ նկարելու, գծագրե
լու համար. անշարժ ոչ մետաղական բաշխիչներ
սրբիչների համար. բազմոցներ. փայտե տակա
ռատախտակներ. փայտե փորագրված գեղար
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վեստական իրեր. իրեր կրիաների զրահից.
ոստրեների խեցիների փեղկեր. ոչ մետաղական
նեցուկներ բույսերի և ծառերի համար. փայտե
կամ պլաստմասսայե հենասանդուղքներ. օդա
նավի կամ նավի շարժական ոչ մետաղական
սանդուղքներ ուղևորների համար. դպրոցական
կահույք. սեղաններ գրամեքենաների համար.
փայտե կամ պլաստմասսայե ցուցանակներ
հայտարարությունների համար. ոչ մետաղա
կան մանեկներ. իրեր ծովային փրփուրից.
հանովի պատվածքներ լվացարանակոնքերի
համար. պլաստմասսայե տարողություններ
փաթեթավորման համար. բռնիչներ վարա
գույրների համար, բացառությամբ մանածա
գործականի. մահճակալներ. ոչ մեխանիկական,
ոչ մետաղական փաթաթման թմբուկներ ճկուն
խողովակների համար. փաթաթման ոչ մեխա
նիկական, ոչ մետաղական սարքավորանք
ճկուն փողրակների համար. ձողիկներ աստի
ճանների վրա գորգերն ամրացնելու համար.
դազգահներ. դարակներ (կահույք). բներ տնա
յին թռչունների համար. ոչ էլեկտրական հով
հարներ. ոչ մետաղական փականակներ
տարողությունների համար. ոչ մետաղական
օժանդակ պարագաներ կահույքի համար. ծաղ
կարկղեր (կահույք). պատվանդաններ ծաղկա
մանների
համար.
վանդակացանցեր
անասնակերի համար. կանգնակներ հրացան
ների համար. ոչ մետաղական մեծ տակառա
տարաներ.
ոչ
մետաղական
հենակներ
(նեցուկներ) տակառների համար. անվիկներ
վարագույրների
համար.
պահարաններ
սննդամթերքի համար. ոչ մետաղական օժան
դակ պարագաներ պատուհանների համար. ոչ
մետաղական օժանդակ պարագաներ մահճա
կալների համար. ոչ մետաղական օժանդակ
պարագաներ դռների համար. միս կտրատելու
համար կոճղեր (սեղաններ). տարաներ ապակի
և ճենապակի տեղափոխելու համար. համար
ների գրանցման ոչ մետաղական թիթեղներ.
հանդերձարաններ
(զգեստապահարաններ).
մետաղական կահույք. իրեր ռատանգյան
արմավենուց.
ցուցասեղաններ
լրագրերի
համար. դարակներ ամսագրերի համար. ներսի
գալարավարագույրներ
շերտաձողիկներից.
լվացարանների սեղաններ (կահույք). հիվան
դանոցային մահճակալներ. ոչ մետաղական
անիվ
ն եր մահճակալների համար. ոչ մետաղա
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կան մղլակներ. ամբիոնասեղաններ. հյուսած
զամբյուղներ (կողով
ն եր, տուփեր) մթերք տեղա
փոխելու
համար.
հագուստի
կախիչներ
(կահույք). ոչ մետաղական հարթակներ բեռ
ների փոխադրման համար. ոչ մետաղական
հարթակներ բեռների փոխադրման և բեռնմանբեռնաթափման աշխատանքների համար. ոչ
մետաղական ձեռնասանդուղքներ. կահույքի
փայտե միջնապատեր. ոչ մետաղական անիվ
ներ կահույքի համար. մեղրախորիսխներ
փեթակների համար. մոբայլներ (զարդարանք).
նոտակալներ. չմշակված կամ մասնակի մշակ
ված սադափ. նույնականացման ոչ մետաղա
կան ցուցանակներ. շենքերի ոչ մետաղական,
ոչ լուսատու համարներ. թռչունների խրտվիլակ
ներ. բարձեր. փչովի բարձեր, բացառությամբ
բժշկականի. ծղոտե ներքնակներ. հյուսածո
իրեր ծղոտից, բացառությամբ խսիրների. ծղո
տից հյուսված երիզներ. երիզներ ծղոտից. հաց
թուխի զամբյուղներ հացի համար. կանգնակներ
հովանոցների համար. շիրմաներ (կահույք). ոչ
մետաղական կեռիկներ հագուստի համար.
դեկորատիվ վարագույրներ ուլունքից. ոչ մետա
ղական ցցիկներ վրանների համար. սեղանե
րեսներ. դռներ կահույքի համար. ուղղորդիչներ
վարագույրների համար. դարակներ կահույքի
համար. պլաստմասսայե եզրեր կահույքի
համար. պահեստարաններ, բացառությամբ
մետաղից և քարից պատրաստվածների. վարա
գույրների քիվեր. կեռիկներ վարագույրների
համար. կապեր վարագույրների համար. եղեգ
(հյուսելու համար հումք). իրեր կենդանիների
սմբակներից. սեկրետերներ. ոչ մետաղական
կողպեքներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար. մետաղական նստոցներ. ցածրադիր
օթոցներ (բազմոցներ). թիկնաթոռներ. մահճա
կալների հիմքեր. ոչ մետաղական կափույրներ
(փականներ), բացառությամբ մեքենաների
մասերի. արձաններ փայտից, մոմից, գիպսից
կամ պլաստմասսայից. մետաղական սեղան
ներ. արդուզարդի սեղաններ. ծեփակերտ զար
դաքանդակներ
նկարների
շրջանակների
համար. պահպանման դարակներ. գզրոցներ.
հայելիներ. բացովի թեթև բազկաթոռներ. գլա
նաձև հենարաններ բարձերի համար. պատ
վանդաններ (կահույք). բանալիներ կախելու
տախտակներ.
պահարաններ
ամանեղենի
համար. հյուսածո իրեր. ցուցապահարաններ
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(կահույք. բազմոցի փչովի բարձեր, բացառու
թյամբ բժշկականի. փչովի ներքնակներ, բացա
ռությամբ բժշկականի. սաթե ձողեր. սաթե
թիթեղիկներ. գեղարվեստական իրեր փայտից,
մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից. շինա
րարական շաղախի համար ոչ մետաղական
տարողություններ. ոչ մետաղական սնդուկներ.
դազգահներ մամլակներով (կահույք). ոչ մետա
ղական տակառիկներ. տակառագոտիներ (ոչ
մետաղական). կանգնակներ հաշվիչ մեքենա
ների համար. խցանման ոչ մետաղական միջոց
ներ. ոչ մետաղական խցաններ. ոչ մետաղական
պտուտակներ. ոչ մետաղական գամեր. ամրակ
ման ձողաձև ոչ մետաղական մանրամասեր. ոչ
մետաղական հեղույսներ. խցափակման ոչ
մետաղական միջոցներ շշերի համար. ոչ մետա
ղական փականակներ շշերի համար. տարբե
րիչ
ոչ
մետաղական
ապարանջաններ
հիվանդանոցների
համար.
սպասարկման
անվավոր սեղաններ (կահույք). կիսանդրիներ
փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսա
յից. ոչ մետաղական սեղմիչներ ճոպանների
համար. շրջանակներ նկարների համար. շրջա
նակաձողեր նկարների համար. մերսման
սեղաններ. ջրային մահճակալներ, բացառու
թյամբ բժշկականի. ցամաքուրդային խողովակ
ների պլաստմասսայե կափույրներ (փականներ).
ոչ մետաղական խցաբութակներ. իրեր խեցինե
րից. աթոռակներ. ջրատար խողովակների
պլաստմասսայե կափույրներ (փականներ).
շշերի փայտյա տուփեր. արձանիկներ, պատ
կերներ փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստ
մասսայից. ոչ մետաղական կողպեքներ,
բացառությամբ էլեկտրականի. վարսավիրա
կան բազկաթոռներ. ոչ մետաղական ձողեր. ոչ
մետաղական զամբյուղներ. ոչ մետաղական և
ոչ քարից փոստարկղեր. նավամատույցների ոչ
մետաղական
տակառներ.
պատյաններ
հագուստի համար (պահոց). փայտե կամ պլաս
տիկե ցուցանակներ. սայլակներ (կահույք).
բամբուկե գալարավարագույրներ. արկղեր
խաղալիքների համար. բարձր աթոռներ ման
կիկների համար. մանկական քայլավարժանքի
սայլակներ.
գովազդային
նպատակներով
օգտագործվող փչովի իրեր. պլաստմասսայե
բանալի-քարտեր առանց ծածկագրի և չմագնի
սականացված. ապակյա թիթեղիկներ հայելի
ներ պատրաստելու համար. պլաստմասսայե
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շարժանվակներ
գալարավարագույրների
համար. իշոտնուկներ փայտ սղոցելու համար.
փայտե իրեր կատուների ճանկերը սրելու
համար. կախաթևիկներ հագուստը տեղափո
խելու
համար.
անվավոր
սեղանիկներ
համակարգիչների համար (կահույք). աճյունա
սափորներ. հողմազանգեր (զարդարանքներ).
ներսի շերտավարագույրներ հյուսած փայտից.
դրոցներ գրքերի համար (կահույք). բարձիկներ
տնային կենդանիների համար. ներսի պատու
հանների շերտավարագույրներ (կահույք). դռան
ոչ մետաղական բռնակներ. ձեռքի հայելիներ
(հարդարվելու հայելիներ). գորգիկներ մանկա
կան ճաղափակոցների համար. սրբիչների
բռնիչներ (կահույք). ոչ մետաղական կլոր
բռնակներ. պատին ամրացրած սեղաններ երե
խաներին բարուրելու համար. բարուրելիս երե
խաների տակ գցելու փռոցներ. դռների ոչ
մետաղական փակեր. ներսի թղթե շերտավա
րագույրներ. ներսի մանածագործվածքից շեր
տավարագույրներ. դռների ոչ մետաղական, ոչ
էլեկտրական զանգեր. առանձին կանգնող միջ
նապատեր (կահույք). ոչ մետաղական պտու
տակավոր կափարիչներ շշերի համար. դռների
ոչ մետաղական մուրճիկներ. սղոցասեղաններ
(կահույք). փչովի կահույք. ոչ մետաղական ելա
րաններ. ոչ մետաղական բռնատեղեր լոգա
րանների համար. անուրներ ոչ մետաղական
խողովակներն ամրակապելու համար. ցուցա
սեղաններ թանկարժեք իրերի համար. հատա
կի գորգիկներ քնելու համար. ոչ մետաղական
բացովի օղակներ բանալիների համար. անշարժ
ոչ մետաղական բաշխիչներ շների մնացուկ
ների տոպրակների համար. դռների ոչ մետա
ղական կամ կաուչուկից սահմանափակիչներ.
պատուհանների ոչ մետաղական կամ կաուչու
կից սահմանափակիչներ. պատուհանների ոչ
մետաղական հողմային մղլակներ, կեռիկներ.
պատուհանների ոչ մետաղական հենակներ.
դռների ոչ մետաղական հենակներ. ոչ մետա
ղական գործիքատուփեր. ոչ մետաղական արկ
ղեր գործիքների համար. դարակաշարեր. ոչ
մետաղական
կախիչներ
պայուսակների
համար. պլաստիկից բանալիներ. ոչ մետաղա
կան բարձակներ կահույքի համար. պլաստմաս
սայե պիտակներ. բարձակներ (կահույք).
գրապահարաններ. հատակադիր կախիչներ
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կոստյումն երի
համար.
ոչ
մետաղական
կանիստրներ. թռչնաբներ. պլաստմասսայե
սեղմակներ պարկերը, պայուսակները կնքելու
համար. մանկական մահճակալների պաշտպա
նիչ թափարգելներ, բացառությամբ անկողնա
յին
սպիտակեղենի.
փայտից
կամ
պլաստմասսայից արկղեր. մանկական մահճա
կալներ. նորածիններին տեղափոխելու կողով
ներ. ոտիկներ կահույքի համար. կարճ ոտիկներ
կահույքի համար. զգեստապահարաններ. աթո
ռակներ ոտքերի համար. ոչ մետաղական
մեխեր կոշիկների համար. կոշիկների ոչ մետա
ղական կրնկատակեր. փայտից, մոմից, գիպ
սից
կամ
պլաստիկից
խաչելություններ,
բացառությամբ ոսկերչական իրերի. նավթի
արտահոսքի համար ոչ մետաղական բեռնարկ
ղեր. փչովի մահճակալներ, ոչ բժշկական նպա
տակներով. ճամբարային (տուրիստական)
ներքնակներ. պլաստմասսայե թեքահարթակ
ներ տրանսպորտային միջոցների համար.
աթոռներ ցնցուղ ընդունելու համար. գլուխը
պահելու բարձիկներ մանուկների համար.
դիրքի կայունացման բարձիկներ մանուկների
համար. գլխի դիրքավորման բարձեր մանուկ
ների համար. ձեռքի ոչ մետաղական դրոշակա
ձողեր. խցաններ, ոչ ապակյա, մետաղ յա կամ
ռետինե. դռները փակելու ոչ մետաղական, ոչ
էլեկտրական սարքեր. ոչ մետաղական անվակ
ներ բացովի դռների համար. լոգանքի նստա
տեղեր երեխաների համար. ծնկներին դրվող
փոքրիկ գրասեղաններ. դյուրակիր գրասեղան
ներ. ոչ մետաղական ոչ էլեկտրական սարքեր
դռները բացելու համար. ոչ մետաղական, ոչ
էլեկտրական սարքեր պատուհանները բացելու
համար. ոչ մետաղական, ոչ էլեկտրական սար
քեր պատուհանները փակելու համար. բարձ
րացնովի
պատուհանի
ոչ
մետաղական
հոլովակներ, պատուհանի ոչ մետաղական
հոլովակներ. ոչ մետաղական կախովի կողպեք
ներ, բացառությամբ էլեկտրոնայինների. լվա
ցարանային պահարաններ (կահույք). կահույքի
գզրոցներ. ուղեբեռների պահարաններ.
դաս 35. շինանյութի վաճառք.
դաս 37. շինարարություն, դռների և պատու
հանների տեղադրում։
____________________
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(210) 20211324		

(111) 34248

(220) 17.06.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 17.06.2031
(730) «Գրիլ.ամ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0070, Եր.
Քոչարի 21/1, բն. 16, AM
(442) 07.07.2021
(540)
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(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
սրտանոթային հիվանդությունների բուժման
համար. հակամակարդիչներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20211328		

(111) 34250

(220) 17.06.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 17.06.2031
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(442) 07.07.2021
(540)

(526) «Grill» բառը և «.am» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, բաց մոխրագույն, կարմիր և մուգ
դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ, այդ թվում՝
հեռախոսով
և
առցանց.
սննդամթերքի,
ներառյալ՝
մսամթերքով,
թռչնամսով
և
ձկնեղենով պատրաստվող սննդի պատրաս
տում, մատուցում և առաքում. հանրային
սննդի և արագ սննդի ծառայություններ.
խորտկարանների,
բիստրոների,
նախա
ճաշարանների ծառայություններ, այդ թվում՝
ինքնասպասարկումով։
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20211327		

(111) 34249

(220) 17.06.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 17.06.2031
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(442) 07.07.2021
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
սրտանոթային հիվանդությունների բուժման
համար. հակամակարդիչներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20211336		

(111) 34251

(220) 18.06.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 18.06.2031
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(442) 07.07.2021
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20211337		

(111) 34252

(220) 18.06.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 18.06.2031
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(442) 07.07.2021

64
64

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.02.2022

(540)

(210) 20211340		

(111) 34255

(220) 18.06.2021

(151) 14.02.2022
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			(181) 18.06.2031
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
հիպերխոլեստերոլեմիայի բուժման և սրտա
նոթային համակարգի հիվանդությունների
կանխարգելման համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20211338		

(111) 34253

(220) 18.06.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 18.06.2031
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(442) 07.07.2021
(540)

(442) 07.07.2021
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20211341		

(111) 34256

(220) 18.06.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 18.06.2031
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(442) 07.07.2021
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20211339		

(111) 34254

(220) 18.06.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 18.06.2031
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK

(210) 20211342		

(111) 34257

(220) 18.06.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 18.06.2031
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(442) 07.07.2021
(540)

(442) 07.07.2021
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ
ներ,
մասնավորապես՝
հակամանրէային
պատրաստուկներ համակարգային օգտա
գործման համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20211343		

(111) 34258

(220) 18.06.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 18.06.2031

65
65

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.02.2022

(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK

(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK

(442) 07.07.2021
(540)

(442) 07.07.2021
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ,
մասնավորապես՝ բետա-բլոկերներ հիպեր
տոնիայի և քրոնիկ սրտային անբավարա
րության բուժման համար:

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք,
մասնավորապես՝ բետա-բլոկերներ:
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(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________
(210) 20211348		
(220) 18.06.2021
(210) 20211344		
(220) 18.06.2021

(111) 34259
(151) 14.02.2022

			(181) 18.06.2031
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK

(111) 34262
(151) 14.02.2022

			(181) 18.06.2031
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(442) 07.07.2021
(540)

(442) 07.07.2021
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20211345		

(111) 34260

(220) 18.06.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 18.06.2031
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(442) 07.07.2021
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20211346		

(111) 34261

(220) 18.06.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 18.06.2031

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20211349		

(111) 34263

(220) 18.06.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 18.06.2031
(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(442) 07.07.2021
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20211350		

(111) 34264

(220) 18.06.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 18.06.2031

66
66

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.02.2022

(730) Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(442) 07.07.2021
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20211400		

(111) 34265

(220) 28.06.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 28.06.2031
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ
վեննոստյու «ՎԴՍ», RU
(442) 02.08.2021
(310) 2020775681 (320) 28.12.2020 (330) RU
(540)

(511)
դաս 3. ոչ բու
ժա
կան ատա
մի մա
ծուկ
ներ. ժել ատամն երի սպիտակեցման համար.
ատամն ամածուկ. սպիտակեցնող շերտիկներ
ատամն երի համար. ատամն ափոշիներ. պատ
րաստուկներ ատամն երի պրոթեզների ողորկ
ման համար. պատրաստուկներ ատամն երի
պրոթեզները մաքրելու համար.
դաս 5. ոս
կու ամալ
գամներ (սնդկա
զոդք)
ատամն երի համար. ատամն աբուժական ամալ
գամն եր
(սնդկազոդք).
կաղապարամոմեր
ատամն աբուժական նպատակների համար.
սոսինձ ատամի պրոթեզների համար. մածիկ
ներ (մաստիկա) ատամն երի համար. ատամն ա
բուժական հղկանյութեր. նյութեր ատամն երի
ծեփապատճենների համար. նյութեր ատամ
նալցման համար. բժշկական վիրակապման
նյութեր. վիրաբուժական վիրակապման նյու
թեր. դեղամիջոցներ. դեղամիջոցներ մարդու
համար. ատամն աբուժական դեղամիջոցներ.
մենթոլ. միքստուրաներ. բուժիչ ատամն ամա
ծուկ. պատրաստուկներ ատամն երի դուրս
գալը հեշտացնելու համար. դեղագործական
ռետին ատամն աբուժական նպատակների
համար. ծամոն բժշկական նպատակների
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համար. ազնիվ մետաղների համահալվածքներ
ատամն աբուժական նպատակների համար.
բժշկական միջոցներ ատամի խոռոչի խնամ
քի համար. ճենապակի ատամի պրոթեզների
համար. ատամի ցեմենտներ.
դաս 21. ատամի թելեր. ատամի էլեկտրա
կան խոզանակների գլխիկներ. ատամի խոզա
նակներ. ատամի էլեկտրական խոզանակներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20211404		

(111) 34266

(220) 28.06.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 28.06.2031
(730) «Հ.Տ 1981» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Դավթաշեն,
թաղ. 1, շ. 52, բն. 22, AM
(442) 16.08.2021
(540)

(526) «Tour» բառը և «since 1981» գրառումն
ինքնուորույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին
գույնով:
(511)
դաս 39. արշավների, տուրերի կազմա
կերպում. տուրիստական գործակալությունների
ծառայություններ.
դաս 41. գիդերի դաընթացների կազմա
կերպում:

____________________

67
67

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.02.2022

(210) 20211413		

(111) 34267

(220) 29.06.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 29.06.2031
(730) Խորեն Մանվելի Սուքասյան, Երևան,
Դավթաշեն 4-րդ թաղ., շ. 2բ, բն. 52, AM
(442) 16.07.2021
(540)

(511)
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
հաց անխաշ խմորից. աղ սննդամթերքը պահա
ծոյացնելու համար. պաքսիմատ. թխված
քաբլիթ. ածիկային գալետներ. անանուխի
կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքա
հունց բուլկիներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք.
սուրճի բուսական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն
քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով. դար
չին (ամոքանք). կապարի թուփ. կարամելներ
(կոնֆետներ). կարրի (ամոքանք). ծամոն (մաս
տակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկո
լադ. նշակարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք).
համեմունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացո
րենի փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ
հարած սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբ
լիթներ. սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացա
ռությամբ եթերային էսենցիաների և եթերային
յուղերի. կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամ
թերքի համար. քրքում. բնական քաղցրացնող
նյութեր. ամոքանք. քաղցրաբլիթներ. բուրա
վետ պղպեղ. սննդային ալ յուր. բակլայի ալ յուր.
եգիպտացորենի ալ յուր. մանանեխի փոշի.
գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր. ցորենի ալ յուր.
ալ յուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ (հրու
շակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). շաքար.
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բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի հրու
շակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց խմոր
հրուշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ.
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար.
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարա
կան նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ.
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի
համար. մակարոն (թխվածք). մակարոններ.
աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտա
ցորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշա
րակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցա
ներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալ յուր.
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավի
ոլի. մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն).
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). սագո.
սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպի
տակաձավար. սորբեթ (սառեցված աղանդեր).
սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր.
տարտեր (մրգա - բանջարեղենային կարկան
դակներ). վանիլի բուրավետարարներ խոհա
րարական նպատակների համար. վանիլին
(վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա
մսով (կերակուր). պաշտետով կարկանդակ
ներ. տնային պայմաններում միսը փափկաց
նող մթերքներ. սննդային սառույց. պաղպաղակ
պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմքով.
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. բուրա
վետարարներ սննդի համար, բացառությամբ
եթերային յուղերի. բուրավետարարներ ըմպե
լիքների համար, բացառությամբ եթերա
յին յուղերի. մանրացված վարսակ. մաքրված
վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի
փաթիլներ. վարսակաձավար. մատուտակի
ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
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սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված նաբաթ
շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային արտադ
րանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս. ածիկի
լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար. ածիկ
սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնամոմ.
ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի ջուր
սնունդ պատրաստելու համար. սուշի. տոմատի
սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգա
յին դոնդող (հրուշակային). մյուսլի. բրնձային
բլիթներ. սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ
(սննդային սառույց). չատնի (համեմունք).
գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտիլաներ.
սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. համե
մունքներ աղցանների համար. թավալելու պաք
սիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային թանձր
ամոքանք. միսո. սոյայի խյուս (համեմունք).
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր.
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. եգիպտացո
րենի շիլա. եգիպտացորենի ձավար. հացաթխ
ման փոշի. կերակրի սոդա (նատրիումի
բիկարբոնատ սննդի համար). պահածոյացված
բանջարանոցային խոտեր (համեմունքներ).
արիշտայի (լապշայի) հիմքով ճաշատեսակներ.
ջնարակ ամոքահունց խմորով թխվածքեղենի
համար. շոկոլադային մուսեր. աղանդերա
յին մուսեր (հրուշակեղեն). մրգային խյուսեր
(սոուսներ). մարինադներ. չիզբուրգեր (սենդ
վիչներ). պեստո. բաղադրություններ խոզա
պուխտը ջնարակելու համար. կտավատի սերմ
խոհարարական նպատակների համար. ցորե
նի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
հացահատիկային սալիկներ պրոտեինի բարձր
պարունակությամբ. գինեքարաթթու խոհարա
րական նպատակների համար. գլյուտենային
հավելույթներ խոհարարական նպատակների
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար.
հացահատիկային
սալիկներ.
արմավենու
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելմեններ. շոկոլադե զար
դարանքներ տորթերի համար. քաղցրավենի
քից պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պու
դինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. ման
րացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
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նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ
. ուտե
լի թուղթ. ուտե
լի բրնձե թուղթ. հա
ցին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմ
բափ (բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուր
դով բրինձ). օնիգիրի. արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմն ահատիկ
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
(համեմունքներ). խնձորի սոուս (համեմունք
ներ). չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք)։
(740) Մարինե Դավթյան
____________________

(210) 20211437		

(111) 34268

(220) 02.07.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 02.07.2031
(730) Անուշավան Ասատրյան, ՀՀ, Երևան, 16
թաղ., 36 շ., 31 բն., AM
(442) 01.09.2021
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(730) Անուշավան Ասատրյան, ՀՀ, Երևան, 16
թաղ., 36 շ., 31 բն., AM

(540)

(442) 01.09.2021
(540)

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, բաց շագանակագույն և դարչնագույն
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 28. խաղալիք «գամփռ շուն»։
____________________

(210) 20211438		

(111) 34269

(220) 02.07.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 02.07.2031
(730) Անուշավան Ասատրյան, ՀՀ, Երևան, 16
թաղ., 36 շ., 31 բն., AM

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, կանաչ, մանուշակագույն, կարմիր,
գազարագույն, սև և սպիտակ գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 28. խաղալիք «ճերմակ կատու»։
____________________

(210) 20211440		

(111) 34271

(220) 02.07.2021

(151) 14.02.2022

(442) 01.09.2021
(540)

			(181) 02.07.2031
(730) Անուշավան Ասատրյան, ՀՀ, Երևան, 16
թաղ., 36 շ., 31 բն., AM

(554) Ծավալային նշան

(554) Ծավալային նշան

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,

մարմնագույն, դեղին, դարչնագույն, և բաց

շագանակագույն և մարմնագույն գունային

շագանակագույն գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 28. խաղալիք «մուֆլոն»։
____________________

համակցությամբ։
(511)
դաս 28. խաղալիք «վագր»։
____________________

(210) 20211439		

(111) 34270

(210) 20211441		

(111) 34272

(220) 02.07.2021

(151) 14.02.2022

(220) 02.07.2021

(151) 14.02.2022

(442) 01.09.2021
(540)

			(181) 02.07.2031

			(181) 02.07.2031

70
70

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.02.2022

(730) Անուշավան Ասատրյան, ՀՀ, Երևան, 16
թաղ., 36 շ., 31 բն., AM

(210) 20211443		

(111) 34274

(220) 02.07.2021

(151) 14.02.2022

(442) 01.09.2021
(540)

			(181) 02.07.2031
(730) Անուշավան Ասատրյան, ՀՀ, Երևան, 16
թաղ., 36 շ., 31 բն., AM

02/2

№ՄԱՍ 1

(442) 01.09.2021
(540)

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մանուշակագույն, մուգ և բաց կարմիր, գազա
րագույն, կանաչ, սպիտակ և սև գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 28. խաղալիք «իշուկ»։
____________________

(210) 20211442		

(111) 34273

(220) 02.07.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 02.07.2031
(730) Անուշավան Ասատրյան, ՀՀ, Երևան, 16
թաղ., 36 շ., 31 բն., AM
(442) 01.09.2021
(540)

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
և բաց կարմիր, կապույտ, սև, գազարագույն և
սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 28. խաղալիք «նուռ»։
____________________

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մարմնագույն, մուգ և բաց շագանակագույն,
սպիտակ, կանաչ, գազարագույն և սև գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 28. խաղալիք «հովազ»։
____________________

(210) 20211445		
(111) 34275
(220) 02.07.2021
(151) 14.02.2022
			(181) 02.07.2031
(730) Անուշավան Ասատրյան, ՀՀ, Երևան, 16
թաղ., 36 շ., 31 բն., AM
(442) 01.09.2021
(540)

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, շագանակագույն, փիրուղագույն,
գազարագույն, կապույտ, մարմնագույն և սև
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 28.խաղալիք «տղա տիկնիկ»։
____________________

71
71

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.02.2022

(210) 20211446		

(111) 34276

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(220) 02.07.2021

(151) 14.02.2022

կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, շագանա

			(181) 02.07.2031

կագույն, մարմնագույն և սև գունային համակ

(730) Անուշավան Ասատրյան, ՀՀ, Երևան, 16

ցությամբ։
(511)

թաղ., 36 շ., 31 բն., AM

02/2

№ՄԱՍ 1

դաս 28. խաղալիք «աղջիկ տիկնիկ»։
____________________

(442) 01.09.2021
(540)

(210) 20211448		

(111) 34278

(220) 02.07.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 02.07.2031
(730) Անուշավան Ասատրյան, ՀՀ, Երևան, 16
թաղ., 36 շ., 31 բն., AM
(442) 16.07.2021
(540)
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ և
բաց նարնջագույն, կանաչ, մուգ դարչնագույն, սև,
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 28. խաղալիք «ծիրան»։
____________________

(210) 20211447		

(111) 34277

(220) 02.07.2021

(151) 14.02.2022

(511)
դաս 28. գնդակներ խաղերի համար.
խաղալիքներ. կառուցելու խորանարդիկներ
(խաղալիքներ). օդապարուկներ. խաղային
կոնստրուկտորներ. տնային խաղեր. խաղեր.
տիկնիկներ. թատերական դիմակներ. սեղանի
խաղեր. հակասթրես խաղալիքներ:
____________________

			(181) 02.07.2031
(730) Անուշավան Ասատրյան, ՀՀ, Երևան, 16
թաղ., 36 շ., 31 բն., AM

(210) 20211449		

(111) 34279

(442) 01.09.2021

(220) 02.07.2021

(151) 14.02.2022

(540)

			(181) 02.07.2031
(730) Անուշավան Ասատրյան, ՀՀ, Երևան, 16
թաղ., 36 շ., 31 բն., AM
(442) 01.09.2021
(540)

(554) Ծավալային նշան

72
72

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.02.2022

02/2

№ՄԱՍ 1

(540)

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մուգ և բաց կարմիր, սև և սպիտակ գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 28. խաղալիք «միջատ»։
____________________

(210) 20211458		

(111) 34280

(220) 02.07.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 02.07.2031
(730) «Էլ Ջի Ջի» գիտահետազոտական
հիմնադրամ, ՀՀ, Երևան, Լեոյի 1, բն. 48, AM
(442) 16.07.2021
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ գինիներ,
լիկյորային գինիներ, լիկյորներ, ալկոհոլային
խմիչքներ, փրփրուն գինի:
____________________

(210) 20211494		

(111) 34282

(220) 12.07.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 12.07.2031
(730) Սևակ Վիգենի Գրիգորյան, ՀՀ, Արմավիրի
մարզ, գ. Մերձավան, Երիտասարդական 19, AM
(442) 02.08.2021
(540)
(526) «foundation» բառն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կապույտ, մուգ վարդագույն և սև գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառա
յություններ և
հետազոտություններ և
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա
բերա
կան վերլուծություններ և հետազոտու
թյուններ.
համակարգչային
սարքերի
և
ծրագրերի մշակում և կատարելագործում:
____________________

(210) 20211470		

(111) 34281

(220) 07.07.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 07.07.2031
(730) «ԱգրոՏրենդ» ՓԲԸ, Երևան, Ազատության
պող. 1/21, 40, AM
(442) 16.08.2021

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա
ռությամբ գարեջրի. հացահատիկի հիմքով
թորած ալկոհոլային խմիչքներ. օղի. վիսկի.
բրենդի. գինիներ. սպիրտային, մրգային
լուծամզուքներ. լիկյորներ. բալի օղի. գինի
խաղողի չանչերից:
____________________

(210) 20211495		

(111) 34283

(220) 12.07.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 12.07.2031

73
73

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.02.2022

(730) Սևակ Վիգենի Գրիգորյան, ՀՀ, Արմավիրի
մարզ, գ. Մերձավան, Երիտասարդական 19, AM

02/2

№ՄԱՍ 1

(540)

(442) 02.08.2021
(540)
(526) «РИНО» բառն ինքնուրույն պահպանության

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա
ռությամբ գարեջրի. հացահատիկի հիմքով
թորած ալկոհոլային խմիչքներ. օղի. վիսկի.
բրենդի. գինիներ. սպիրտային, մրգային
լուծամզուքներ. լիկյորներ. բալի օղի. գինի
խաղողի չանչերից:
____________________

(210) 20211496		

(111) 34284

(220) 12.07.2021

(151) 14.02.2022

օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 3. կոսմետիկական պատրաստուկներ
և արդուզարդի միջոցներ նախատեսված քթի
համար.
դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար.
դեղեր. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդու օգտագործման համար. քիմիադեղագործական պատրաստուկներ. դեղա
գոր
ծական պատրաստուկներ. արդուզարդի
բուժիչ
պատրաստուկներ.
բժշկական
պատ
րաստվածքներ,
բոլոր
ապրանքները
նախատեսված քթի համար:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

			(181) 12.07.2031
(730) Սևակ Վիգենի Գրիգորյան, ՀՀ, Արմավիրի
մարզ, գ. Մերձավան, Երիտասարդական 19, AM

(210) 20211510		

(111) 34286

(220) 14.07.2021

(151) 14.02.2022

(442) 02.08.2021
(540)

			(181) 14.07.2031
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., HR
(442) 16.07.2021
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա
ռությամբ գարեջրի. հացահատիկի հիմքով
թորած ալկոհոլային խմիչքներ. օղի. վիսկի.
բրենդի. գինիներ. սպիրտային, մրգային
լուծամզուքներ. լիկյորներ. բալի օղի. գինի
խաղողի չանչերից:
____________________

(210) 20211509		

(111) 34285

(220) 14.07.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 14.07.2031
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., HR
(442) 16.07.2021

(526) «AQUA» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 3. բուրավետիչներ. կոսմետիկական
միջոցներ. արդուզարդի պարագաներ.
դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար.
դիետիկ արտադրանք. սննդային հավելումներ
և
պատրաստուկներ.
դեղագործական
արտադրանք.
բժշկական
արտադրանք.
բժշկական պատրաստուկներ. դեղագործական
պատրաստուկներ. հիգիենիկ արտադրանք
բժշկական
նպատակներով
օգտագործելու
համար. ֆունգիցիդներ:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

74
74

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.02.2022

(210) 20211511		

(111) 34287

(220) 14.07.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 14.07.2031
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., HR
(442) 16.07.2021
(540)

02/2

№ՄԱՍ 1

(511)
դաս 21. սննդային տարաների պոլիէթի
լենային կափարիչներ. պոլիէթիլենային պարկ.
դաս 25. հագուստ. գլխարկներ.
դաս 35. հագուստի և գլխարկների
մանրածախ և մեծածախ վաճառք.
դաս 40. հագուստի կարում.
դաս 42. հագուստի մոդելավորում:
(740) Հասմիկ Քեռյան
____________________

(526) «АКВА» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 3. բուրավետիչներ. կոսմետիկական
միջոցներ. արդուզարդի պարագաներ.
դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար,
դիետիկ արտադրանք. սննդային հավելումներ
և
պատրաստուկներ.
դեղագործական
արտա
դրանք.
բժշկական
արտադրանք.
բժշկական պատրաստուկներ. դեղագործական
պատրաստուկներ. հիգիենիկ արտադրանք
բժշկական
նպատակներով
օգտագործելու
համար. ֆունգիցիդներ:

(210) 20211524		

(111) 34289

(220) 15.07.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 15.07.2031
(730) «Էյ Թի Ջի Կապիտալ» ՍՊԸ, Երևան,
Նորաշեն շ. 33, բն. 2, AM
(442) 02.08.2021
(540)

(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20211518		

(111) 34288

(220) 14.07.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 14.07.2031
(730)
Արմեն
Հարությունյան,
Արմավիր,
Ավետիսյան թող., տուն 20, AM
(442) 02.08.2021
(540)

(511)
դաս 35. որսորդական և ձկնորսական
պարագաների, աքսեսուարների և գործիք
ների, այդ թվում՝ հանդերձանքի, զենքի և
զինամթերքի, սառը զենքի, ակտիվ հանգստի
և տուրիզմի համար նախատեսված այլ
ապրանքների, արշավային պարագաների և
նշված ոլորտներին առնչվող այլ բազմազան
ապրանքների վաճառք:
____________________

(210) 20211626		

(111) 34290

(220) 29.07.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 29.07.2031
(730) Սամվել Չախալյան, Երևան, Սարյան
19-21, բն. 15, AM
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(442) 16.08.2021
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գովազդային գործակա
լությունների ծառայություններ, գովազդային
նյութերի տարածում, գովազդային նյութերի
նորացում ինտերակտիվ գովազդ համակարգ
չային ցանցում, գովազդային նյութերի, տեքս
տերի
հրատարակում,
խորհրդատվություն
գործարարության կազմակերպման և կառա
վարման հարցերով, խորհրդատվություն գոր
ծարարության
կառավարման
հարցերով,
խորհրդատվություն գործարարության կազ
մակերպման հարցերով, գործարարության
կառավարման խորհրդատվական ծառայու
թյուններ, օգնություն գործարարության կառա
վարման հարցերում, գովազդային նյութերի
վարձույթ, ծառայություններ հասարակական
հարաբերությունների բնագավառում, գովազ
դային գործակալությունների ծառայություն
ներ, տեղեկատվության հավաքում տվյալների
համակարգչային հիմն ապաշարներում, տեղե
կատվության տրամադրում գործարար և առևտ
րային
հարաբերությունների
ոլորտներում,
գործարար տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով, գովազդային ժամա
նակի վարձույթ զանգվածային տեղեկատ
վության բոլոր միջոցներում. գրասենյակային
ծառայություններ. գրասենյակային սարքերի
և ապարատների վարձույթ, հաղորդագրու
թյունների գրառում (գրասենյակային աշխա
տանքներ), հանդիպումն երի պլանավորման
ծառայություններ (գրասենյակային գործառույթ
ներ), հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառա
յություններ (գրասենյակային գործառույթներ),
գրասենյակային սարքավորումն երի վարձույթ
համատեղ աշխատանքային պայմաններում,
գրասենյակային սարքավորումն երի և տեխ
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նիկայի տեղադրում, վերանորոգում և տեխնի
կական սպասարկում, հաղորդագրությունների
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ),
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով
վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում, տեղեկատ
վության հավաքում, կանոնակարգում, որոնում
տվյալների համակարգչային հիմն ապաշարնե
րում.
դաս 38. հեռահաղորդակցման ծառա
յություններ. հեռահաղորդակցության ոլոր
տում
տեղեկատվության
տրամադրում,
հաղորդագրությունների էլեկտրոնային տախ
տակ (հեռահաղորդակցական ծառայություն
ներ), հեռահաղորդակցական միացումն երի
և երթուղավորման ծառայություններ, թվային
ֆայլերի հաղորդում, էլեկտրոնային նամակների
հաղորդում, համակարգչի միջոցով հաղորդագ
րությունների և պատկերների փոխանցում.
դաս 41. կրթու
թյուն. ուսումնա
կան գոր
ծընթացի
ապահովում.
զվարճություններ.
մարզական և մշակութային միջոցառումն երի
կազմակերպում. կրթության ոլորտին վերաբե
րող տեղեկատվության տրամադրում, հանգստի
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում,
զվարճության ոլորտին վերաբերող տեղե
կատվության տրամադրում, գրքերի և պար
բերականների
առցանց
հրապարակում,
հրապարակումն եր էլեկտրոնային սեղանադիր
հրատարակչական համակարգերի օգնությամբ,
նորությունների ծառայություններ.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և դրանց հետ կապված
հետազոտություններ և մշակումն եր. արդյունա
բերական վերլուծումն երի, արդյունաբերական
հետազոտությունների և արդյունաբերական
դիզայնի ծառայություններ. որակի հսկողու
թյան և նույնականացման ծառայություններ.
համակարգչային ապարատների և ծրագրային
ապահովման նախագծում և մշակում. գիտա
կան հետազոտություններ, գիտական և տեխ
նոլոգիական հետազոտություններ բնական
աղետների ոլորտում, գիտական և տեխնոլոգի
ական հետազոտություն արտոնագրային քար
տեզագրման ոլորտում, հեռահաղորդակցական
տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատվա
կան ծա
ռայություններ, հետազոտություններ
հեռահաղորդակցական
տեխնոլոգիաների
ոլորտում, օդերևութաբանական տեղեկատվու
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թյուն, ջերմոցային գազերի արտանետումն երի
կրճատման հետ կապված գիտական տեղե
կատվության և խորհրդատվության տրամադ
րում, համակարգչային տեխնոլոգիաների և
ծրագրավորման վերաբերյալ, գովազդային
նյութերի գրաֆիկական ձևավորում, վեբ-կայ
քերի ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում
երրորդ անձանց համար, համակարգչային կայ
քերի տեղադրում (վեբ-կայքերի), համակարգ
չային կայքերի տեղադրում (վեբ-կայքերի),
վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում խորհրդատ
վություն, համակարգչային տեխնոլոգիաների
և ծրագրավորման վերաբերյալ տեղեկատ
վության տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով,
վեբ-կայքերի տեղեկատվական կատալոգների
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց համար
(ծառայություններ տեղեկատվական տեխնոլո
գիաների ոլորտում):
____________________

(210) 20211631		

(111) 34291

(220) 30.07.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 30.07.2031
(730) Գրիգորյան Սիրանուշ Սամվելի, Չարեն
ցավան, 3 թաղամաս, շ. 15, բն. 16, AM
(442) 16.08.2021
(540)
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թխվածքաբլիթ. վաֆլիներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. կարամելներ
(կոնֆետներ). շոկոլադ. նշակարկանդակներ.
շաքարով
հրուշակեղեն.
նրբաբլիթներ.
քաղցրաբլիթներ. քաղցր ամոքահունց խմոր
հրուշակեղենի համար. մակարոն (թխվածք).
խմորեղեն
(ալրային
հրուշակեղեն).
չոր
թխվածքաբլիթ.
բուլկիներ.
հրուշակեղեն
նշի հիմքով. հրուշակեղեն գետնընկույզի
հիմքով. շոկոլադային մուսեր. աղանդերային
մուսեր (հրուշակեղեն). խմոր հրուշակեղենի
համար. շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի
համար.
քաղցրավենիքից
պատրաստված
զարդարանքներ տորթերի համար. մրգային
հրուշակեղեն. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
դաս 35. քաղցրավենիքի, հրուշակեղենի,
տորթերի վաճառք, այդ թվում՝ նաև առցանց:
(740) Մարինե Դավթյան
____________________

(210) 20211659		

(111) 34292

(220) 02.08.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 02.08.2031
(730) «Գետափի գինու կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն
0622, AM
(442) 16.08.2021
(540)

(511)
դաս 33. անիսի օղի. արակ (բրնձի կամ
եղեգի օղի). բալի օղի. օղի. սիդրեր. տանձի
սիդր. սակե. բրնձի սպիրտ:
____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(210) 20211682		

(111) 34293

վարդագույն և շագանակագույն գունային

(220) 04.08.2021

(151) 14.02.2022

համակցությամբ:
(511)
դաս 30. հրուշակեղեն. քաղցրավենիք.
տորթեր. նշով խմոր. հրուշակեղեն Նոր
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար.

			(181) 04.08.2031
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Արման
Մանուկյան, Երևան, Էրեբունի, Նոր Արեշ, փ. 14,
տուն 69, AM
(442) 16.08.2021
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(540)

(526) «shiatsu» գրառումը և «rehabilitation centre»
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, սև, բաց և մուգ փիրուզագույն գունա
յին համակցությամբ:
(511)
դաս
44.
ֆիզիկական
առողջության
պահպանման հետ կապված վերականգնո
ղական մերսում:
____________________

(210) 20211699		

(111) 34294

(220) 06.08.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 06.08.2031
(730) Մարկս ընդ Սպենսեր փլք, GB
(442) 16.08.2021
(540)

(511)
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական
միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ. ոչ
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ. օծա
նելիք, եթերային յուղեր. սպիտակեցնող պատ
րաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար.
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման, ճար
պազերծման և հղկամշակման համար. օճառ
ներ. օծանելիք. կոսմետիկական արտադրանք.
հարդարանքի պարագաներ. պատրաստուկներ
մաշկի խնամքի համար. մարմնի մաքրման և
կոսմետիկ խնամքի պատրաստուկներ. մազերի
խնամքի և մազերի հարդարման պատրաստուկ
ներ. ատամն երի խնամքի պատրաստուկներ.
պատրաստուկներ
եղունգների
խնամքի
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ.
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի համար.
կոսմետիկական միջոցներ առանց արևի արև
այրուքի համար. անձնական խնամքի միջոց
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ների համար նախատեսված ճամփորդական
շշերի հավաքածուներ. գնդիկներ լոգանքի
համար. քսուքներ լոգանքի համար. ոչ բուժա
կան բյուրեղիկներ լոգանքի համար. լոգանքի
փրփուրներ. լոգանքի ժելեր. լոգանքի լոսյոն
ներ. մարմն ի և դեմքի խնամքի պատրաստուկ
ներ. հոտազերծիչներ մարմն ի խնամքի համար.
քսուքներ արևայրուքից հետո օգտագործման
համար. նշի յուղ. քսուքներ արոմաթերապիայի
համար. լոսյոններ արոմաթերապիայի համար.
յուղեր արոմաթերապիայի համար. պատրաս
տուկներ արոմաթերապիայի համար. լոգանքի
և ցնցուղի ժելեր՝ ոչ բուժական նպատակների
հա
մար. մարմն
ի քսուք-օճառ
ներ. մարմն
ի
դիմակներ. մաքրող և խոնավացնող քսուքներ,
յուղեր, լոսյոններ և պատրաստուկներ.
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ
դրան
ցով պատ
ված իրեր, որոնք ընդգրկ
ված
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զար
դեր, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր.
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր.
կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). զարդատու
փեր և պատյաններ. գլանիկներ թանկարժեք
իրերի համար. մատանիների կալիչներ թան
կարժեք մետաղից. ժամացույցներ (բացառու
թյամբ ձեռքի). զարթուցիչներ. էլեկտրական
զարթուցիչներ. ձեռքի ժամացույցներ. գրպանի
կամ ձեռքի ժամացույցների իրաններ. թևքա
ճարմանդներ. թևքաճարմանդների պատյան
ներ. օղակներ և շղթաներ բանալիների համար,
ինչպես նաև դրանց համար կախազարդեր.
ազնիվ կամ կիսաթանկարժեք քարերից կամ
մետաղներից կամ դրանց նմանակումն ե
րից պատրաստված կամ դրանցով պատված
զարդարանքներ, արձաններ, արձանիկներ և
պատկերներ. ոտքին կրելու ապարանջաններ.
կրծքանշաններ ազնիվ մետաղներից. ձեռքի
ապարանջաններ. ուլունքներից ապարանջան
ներ. ուլունքներ ոսկերչական իրեր պատրաս
տելու համար. ճարմանդներ ժամացույցների
ապարանջանների համար. ապարանջաններ
ազնիվ մետաղներից. պատյաններ ոսկերչա
կան իրերի պահման համար.
պատյաններ
ժամանակաչափ սարքերի համար. պատյան
ներ ժամացույցների ու ձեռքի ժամացույցների
համար. պատյաններ գրպանի ժամացույցների
համար. ապարանջանների կախազարդեր.
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օղլակներ թանկարժեք իրերի համար. ժամա
ցույցների իրաններ. փակիչներ վզնոցների
համար. թանկարժեք մետաղից դեկորատիվ
տուփեր. դեկորատիվ կրծքազարդեր (թանկար
ժեք իրեր). թանկարժեք մետաղից դեկորատիվ
իրեր (զարդարանքներ). դեկորատիվ գնդասեղ
ներ (թանկարժեք իրեր). ականջօղեր.
դաս 16. թուղթ և ստվա
րա
թուղթ. տպագ
րական արտադրանք. նյութեր կազմարարա
կան աշխատանքների համար. լուսանկարներ.
թղթագրենական և գրասենյակային պիտույք
ներ, բացառությամբ կահույքի. կպչուն նյութեր
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. նյութեր նկարչության համար և
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
ուսուցողական նյութեր և դիտողական ձեռ
նարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, ժապա
վեններ և տոպրակներ փաթեթավորման և
կապոցավորման համար. տառաշարեր. հենա
կալներ լուսանկարների համար. գրենական
ապրանքներ. գրքեր. տրաֆարետների հավա
քածուներ. լուսանկարչական ալբոմն եր. նվերքարտեր. նվերի տոպրակներ. նվերի տուփեր.
նվերի կապոցներ. նվերի թուղթ. նվերների
փաթեթավորման թուղթ. դեկորատիվ փաթե
թավորման թուղթ. ժապավեններ` փաթեթավո
րումը զարդարելու համար. թղթե ժապավեններ,
բացառությամբ արդուզարդեղենի կամ մազե
րի զարդերի. նվերի թղթյա պիտակներ. թղթե
ժապավեններ, բացառությամբ գալանտերե
այի կամ մազերի զարդերի. թղթե կամ ստվա
րաթղթե փաթաթվածքներ շշերի համար.
թղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ
դնելու համար. ոչ մանածագործական ամա
նատակեր և ջրամանների տակդիրներ. աղբի
տոպրակներ, աղբի անուշահոտ տոպրակներ.
լրագրեր. ամսագրեր. թղթից և ստվարաթղ
թից կաղապարներ թխելու համար. անձնագ
րերի կազմեր. թղթադրամի կալիչներ. թղթից
և ստվարաթղթից տնտեսական տոպրակներ.
թղթից և ստվարաթղթից տուփեր և տոպրակ
ներ. թղթից և ստվարաթղթից փաթեթավորման
տոպրակներ, տուփեր, արկղիկներ և տարա
ներ. անձեռոցիկներ. թղթից և ստվարաթղթից
արվեստի ստեղծագործություններ. ստվարաթղ
թից փաթեթվածքներ. ստվարաթղթից փաթե
թավորման տուփեր պատրաստի տեսքով.
ստվարաթղթից ցուցադրման տուփեր. թղթից
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ցուցադրման տուփեր. ստվարաթղթից և թղթից
ցուցադրման տուփեր. ուսումն ակրթական նյու
թեր և ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր,
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման
համար. տպատառեր. տպարանային կլիշե
ներ. նկարներ. ջրաներկեր. գծագրեր. գծագ
րական գործիքներ. գծագրական պիտույքներ.
թղթից, ստվարաթղթից կամ պլաստմասսայից
փաթեթավորման նյութեր. թղթից կամ պլաստ
մասսայից կապոցավորման նյութեր. գրելու
պարագաներ. տետրեր. քարտեր. ձեռնարկներ.
թերթեր. օրացույցներ. օրագրեր. պիտակներ.
քարտեզներ. տպագրական հրատարակություն
ներ. բառարաններ. ամձնական օրգանայզեր
ներ. փաստային նամականիշներ. միանգամյա
օգտագործման անձեռոցիկներ. պլաստմաս
սայե պայուսակներ միանգամյա օգտագործման
խանձարուրների համար. կլանող թուղթ. թղթյա
անձեռոցիկներ. թղթյա սրբիչներ. տպված
կտրոններ. լուսանկարչական տպագրական
թուղթ. սեղանի թղթյա սփռոցներ.
դաս 18. կա
շի և կաշ
վի նմա
նա
կումներ.
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և ճամ
փորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. պարանոցակա
պեր, սանձափոկեր և հագուստ կենդանիների
համար. արհեստական մորթի. ճամփորդա
կան սնդուկներ և ուղեպայուսակներ. անձրև
անոցներ, փոքր հովանոցներ. պայուսակներ.
կանացի
պայուսակներ.
թիկնապայուսակ
ներ. ուսապարկեր. սպորտային պայուսակ
ներ. թղթապայուսակներ (կաշեգալանտերեա).
տափակ
ճամպրուկներ
փաստաթղթերի
համար. ճամպրուկներ. ուղեբեռների փոկեր.
ուղեբեռների
հաշվեպիտակներ.
ուղեբեռ
ների պիտակներ. պայուսակներ արդուզարդի
պարագաների համար. պայուսակներ կոսմե
տիկական պարագաների համար. պայուսակ
ներ դիմահարդարման միջոցների համար.
պայուսակներ խնամքի միջոցների համար.
դրամապանակներ. քսակներ. այցեքարտերի
թղթապանակներ.
փաստաթղթերի
կաշվե
պայուսակներ. կաշվից արկղեր. կաշվե տու
փեր. կաշվե քուղեր. պայուսակներ և ճամփոր
դական պայուսակներ սպորտային հագուստի
համար. տուրիստական պայուսակներ. ծովա
փի պայուսակներ. ծովափի հովանոցներ. գրքե
րի պայուսակներ. այցեքարտերի պատյաններ
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դրամապանակների տեսքով. այցեքարտերի
պատյաններ. պարկիկներ կոսմետիկական
պարագաների համար. հանդիսավոր պայու
սակներ. հանդիսավոր ռիդիկյուլներ (կանացի
պայուսակներ). կանացի նորաձև պայուսակ
ներ. պայուսակներ ավիաճամփորդությունների
համար. կաշվից ճամփորդական պայուսակներ
հագուստի համար. տղամարդկանց պայուսակ
ներ. ձեռքի պայուսակներ. ձեռքի պայուսակներ
կանանց համար. բռնակներ ձեռնափայտերի
համար. արշավային պայուսակներ. արշավա
յին թիկնապայուսակներ. արշավային ձեռնա
փայտեր.
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր,
պահեստավորման և տեղափոխման համար.
լուսանկարների շրջանակներ. զարդեր, արձան
ներ, արձանիկներ և գեղարվեստական իրեր
փայտից, շիվերից, մոմից, գիպսից, խեցուց կամ
պլաստմասսայից. պալստմասսայից կամ փայ
տից օժանդակ պարագաներ դռների համար.
կախարաններ հագուստի համար. սեղան
ներ. զգեստապահարաններ. սպասքապահա
րաններ. հայելիով կոմոդներ. գրասեղաններ
(կահույք).
քարտադարաններ
(կահույք).
պահարաններով
կահույք.
պահարաններ
բանալիների համար. խոհանոցային պահա
րաններ. խոհանոցային լրակազմ կահույք.
մսավաճառների սեղաններ. դարակներ. լոգա
րանի դարակներ. գրապահարաններ. գրքերի
համար կանգնակներ. աթոռներ. նստատեղեր.
բազկաթոռներ. ցածրադիր օթոցներ (բազ
մոցներ). փչովի ներքնակներ, բացառությամբ
բժշկականի. ներքնակների ծածկոցներ. բար
ձեր. ճանապարհորդական բարձեր. բազմոցի
բարձեր. պուֆեր. ոչ մետաղական կեռիկներ և
կախարաններ սրբիչների համար. ներքին շեր
տավարագույրներ. օղակներ վարագույրների
համար. պլաստմասսայե կամ փայտե տուփեր.
հյուսած զամբյուղներ (կողով
ն եր, տուփեր). ոչ
մետաղական սնդուկներ. պահեստավորման
արկղեր և պահարաններ (կահույք). պահես
տավորման կահույք. բացօթյա տարածքների
համար կահույք. թռչնաբներ. թռչունների
արկղեր. հարմարանքներ ծառերը չափան
շելու համար. փչովի ներքնակներ, բացառու
թյամբ բժշկականի. փչովի մահճակալներ, ոչ
բժշկական նպատակներով. փչովի բարձեր,
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բացառությամբ բժշկականի. արմնկակալներ
կահույքի համար. բարերի աթոռներ. կահույք
բարերի համար.
բարձր աթոռներ բարերի
համար. բարերի սեղաններ. լոգարանի պահա
րաններ. լոգարանի հայելիներ. լվացարանա
յին պահարաններ (կահույք). մահճակալների
հիմն ակմախքներ. մահճակալների մետաղա
կան հիմն ակմախքներ. մահճակալների ձողեր.
ննջասենյակի կահույք. դրոցներ գրքերի համար
(կահույք). գորգերի տակդիրներ կահույքի
ոտքերը պաշտպանելու համար. կախիչներ
հագուստի համար. ձողեր հագուստը կախելու
համար. վերարկուների կախիչներ. կանգնակ
ներ վերարկուների համար. սուրճի սեղաններ.
ճաշասենյակի կահույք. ճաշասենյակի աթոռ
ներ. ճաշասենյակի սեղաններ. դռան պլաստ
մասսայե բռնակներ. հարդարանքի սեղաններ.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ
կարասի և սպասք. եփելու և սեղանի սպասք,
բացառությամբ դանակների, պատառաքաղ
ների և գդալների. սանրեր և սպունգներ.
խոզանակներ, բացառությամբ նկարչական
վրձինների. խոզանակներ պատրաստելու նյու
թեր. իրեր մաքրման նպատակների համար.
չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի,
բացառությամբ շինարարական ապակու. ապա
կյա, հախճապակյա և ճենապակյա իրեր. մետա
ղական քերակներ. բյուրեղապակյա ամանեղեն.
կենցաղային խեցեգործական իրեր. ճենապա
կյա ամանեղեն. ոչ էլեկտրական սրճեփներ. ոչ
էլեկտրական հյութաքամիչներ. ցիտրուսային
պտուղների ոչ էլեկտրական ճզմիչներ. կաթի ոչ
էլեկտրկան փրփրեցուցիչներ. աղի և պղպեղի
ձեռքով կառավարվող աղացներ. հացաման
ներ. կտրատելու տախտակներ. տորթերի ու
թխվածքաբլիթների թխման թիթեղամաններ.
սննդամթերքի ու ըմպելիքների պահման տարո
ղություններ. պահման անոթներ. տախտակ
ներ արդուկելու համար. արդուկի սեղանների
կտորից ծածկոցներ. լվացքասեղմակներ. սպի
տակեղենի զամբյուղներ. լվացքի համար զամ
բյուղներ. դույլեր. կենցաղային ջերմամեկուսիչ
տարողություններ սննդամթերքի և ըմպելիքների
համար. ջերմամեկուսիչ գավաթներ. ամաններ
ծաղիկների ու բույսերի համար. սկուտեղներ
սերմերի համար. թռչունների կուտամաններ.
ձեռնոցներ
այգեգործական-բանջարաբուծա
կան աշխատանքների համար. խորոված անե
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լու պատառաքաղներ և ունելիներ. բաժակների
կալիչներ. խոհանոցային հրակայուն սպասք.
թխելու համար ամաններ. թխելու համար ալ յու
մինից կաղապարներ. թխելու համար ալ յու
մինից սկուտեղներ. սկուտեղներ դանակավոր
իրերի համար. հախճապակյա ամանեղեն, ճաշի
սպասքի հավաքածու. սեղանի սպասք. ափսե
ներ. սկուտեղ – ափսեներ. սպասքի պատառա
քաղներ, գդալներ, ունելիներ, ափսեներ, թասեր
և սկուտեղներ. գավաթիկներ և գավաթներ.
բաժակներ (անոթներ) խմելու համար. ալկո
հոլային խմիչքների համար նախատեսված
բաժակներ. սեղանի սպասքի տակ դրվող ոչ
թղթե և ոչ մանածագործական անձեռոցիկներ.
բռնիչներ անձեռոցիկների համար. օղակներ
անձեռոցիկների համար. օդի բուրավետացման
սարքեր. դիֆուզորներ օդի թարմացուցիչների
համար. դիֆուզորներ օդի բուրավետացման
համար. սկահակներ (վազաներ). մոմակալներ.
մոմերի տակդիրներ. խոհանոցային սպասք
մթերք պատրաստելու համար. խոհանոցային
սպասք (կաթսաներ և տապակներ). ջերմակա
յուն սպասք. վառարանային սկուտեղներ. լոգա
րանի պարագաներ. օճառամաններ. օճառի
բաշխիչներ. զուգարանի խոզանակներ. զուգա
րանի թղթի կալիչներ. տնային պարագաներ
հարդարանքի համար. հարդարանքի խոզա
նակներ. սպունգներ հարդարանքի համար.
տնային պարագաներ կոսմետիկայի համար.
սպունգներ մաշկի համար. մարմն ի համար
աղվափնջիկներ. դիմափոշի քսելու աղվափն
ջիկներ. վրձիններ եղունգների համար. սանրեր.
դիմահարդարման խոզանակներ. ձեռնոցներ
մատնահարդարման համար. հագուստի խոզա
նակներ. ատամի խոզանակներ. ատամի էլեկտ
րական խոզանակներ. ատամի խոզանակների
տարողություններ.
ատամի խոզանակների
կալիչներ. ատամի խոզանակների պատյաններ.
զարդարանքներ, պարտեզի զարդարանքներ,
արձաններ, արձանիկներ և գեղարվեստական
իրեր ապակուց, ճենապակուց, հախճապա
կուց, խեցեղենից, թրծակավից, կավից կամ
բյուրեղապակուց. ապլիկատորներ մաշկի կոս
մետիկ լոսյոնների կիրառման համար. լոգանքի
խոզանակներ. լոգարանի բաժակակալներ.
լոգարանի սրբիչների կալիչներ. լոգարանա
յին անոթներ. լոգանքի սպունգներ. գարեջրի
բաժակներ. գարեջրի գավաթներ. ձողիկներ
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ըմպելիքների համար. սպունգներ մարմն ի
սկրաբների համար. շիշ բացելու էլեկտրական
հարմարանքներ. արկղեր թղթե անձեռոցիկներ
մատուցելու համար. ավելներ. անոթներ կոն
ֆետների համար. կավե թասեր. կավե գավաթ
ներ. ջրի շշեր.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
ներքնազգեստ. կանացի ներքնազգեստ. գոտի
ներ (հագուստ). մանկական մանածագործա
կան
խանձարուրներ.
մանկական
մանածագործական անձեռոցիկներ. մանկա
կան բոդիներ. մանկական փափուճներ. ման
կական երկարաճիտ կոշիկներ. մանկական
կոշկեղեն. մանկական պիժամաներ. մանկա
կան շապիկներ (բլուզներ). մանկական կոշիկ
ներ.
մանկական
կարճատաբատներ.
մանկական սվիտերներ, պուլովերներ. մանկա
կան սպորտային վարտիքներ. մանկական վեր
նազգեստ. լողազգեստներ. լողազգեստներ
երեխաների համար. լողազգեստներ տղա
մարդկանց համար. լողազգեստներ կանանց
համար. բաղնիքի խալաթներ. լողափի զգեստ
ներ. լողափի թիկնոցներ. լողափի բոլորագլ
խարկներ. լողափի սանդալներ. լողափի
ծածկոցներ. գոտիներ հագուստի համար.
գոտիներ կաշվի նմանակումն երից. բիկինի
ներքնամասի հագուստ. բիկինիի վարտիքներ.
բիկինի տոպեր. բլեյզերներ. բլուզներ (գործնա
կան ոճի հագուստ). կապույտ կտորից ջինսեր.
բրդյա գործվածքից փնջիկով գլխարկներ. կարճ
բաճկոններ. կոշիկներ և երկարաճիտ կոշիկ
ներ. երկարաճիտ կոշիկներ երեխաների
համար. ներքևի մասի հագուստ մեծահասակ
ների համար. ներքևի մասի հագուստ երեխա
ների համար. ներքևի մասի հագուստ
տղամարդկանց համար. ներքևի մասի հագուստ
կանանց համար. բռնցքամարտիկների վար
տիքներ. բռնցքամարտիկների կարճատաբատ
ներ. տղաների վարտիքներ (ներքնազգեստ).
տաբատակալներ.
պարուսինե
կոշիկներ.
կապրի տիպի տաբատներ. կարդիգաններ.
կողմն ային մեծ գրպաններով կարճ տաբատ
ներ. կողմն ային մեծ գրպաններով տաբատներ.
քաշմիրից հագուստ. քաշմիրից ձեռնոցներ.
քաշմիրից բաճկոններ. քաշմիրից շալեր. քաշ
միրից սվիտերներ, պուլովերներ. ամենօրյա
կոշկեղեն. ամենօրյա տաբատներ. ամենօրյա
կոշիկներ. ամենօրյա հագուստ. մանկական
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կարճագուլպաներ. կտորից կրծկալներ երեխա
ների համար. սպորտային հագուստ. կաշվե
հագուստ. մանտոներ, վերարկուներ. մանտո
ներ, վերարկուներ կանանց համար. բամբակյա
մանտոներ, վերարկուներ. կոկտեյլային զգեստ
ներ. օձիքավոր վերնաշապիկներ. հագուստի
օձիքներ. զգեստների օձիքներ. զինվորական
ոճի տաբատներ. դիմակահանդեսային խաղե
րի համար նախատեսված մանկական կոս
տյումն եր. դերախաղերի համար նախատեսված
կոստյումն եր. բամբակյա բաճկոններ. բամբա
կյա փողկապներ. բամբակյա շալեր. բամբակյա
սվիտերներ, պուլովերներ. հեծանվորդի բաճ
կոններ. հեծանվորդի տաբատներ. հեծանվորդի
կոշիկներ. հեծանվորդի կարճատաբատներ.
պարային կոստյումն եր. պարային հագուստ.
կապրի տիպի ջինսային տաբատներ. ջինսային
հագուստ. հաստ ներբաններով պարուսինե
կոշիկներ. ջինսային վերարկուներ. ջինսային
կարճ տաբատներ. ջինսային բրիջիներ. ջին
սային զգեստներ. ջինսային բաճկոններ. կանա
ցի
ջինսային
կարճացրած
տաբատներ
(բրիջիներ). ջինսային կարճատաբատներ (շոր
տեր). ջինսային շրջազգեստներ. զգեստներ.
զգեստներ (գործնական ոճի հագուստ). զգեստ
ներ երեխաների համար. զգեստներ աղջիկների
համար. զգեստներ կանանց համար. կաշվից
զգեստներ. քաշմիրից զգեստներ. բրդյա զգեստ
ներ. խալաթներ. դասական ոճի կոշիկներ.
դասական ոճի կոստյումն եր. կիսավերարկու
ներ. ականջակալներ (հագուստ). ասեղնագործ
հագուստ. երեկոյան խալաթներ. երեկոյան
հագուստ. հանդիսավոր բոլորագլխարկներ.
նորաձև բոլորագլխարկներ. առանց մատների
ձեռնոցներ. ձկնորսական ոճի բաճկոններ.
տղամարդկանց կիպ հագուստ. հարթ ներբա
նով կոշիկներ. մարմն ի ներքևի մասի ֆլիսից
հագուստ. ֆլիսից բաճկոններ. ֆլիսից սվիտեր
ներ, պուլովերներ. ֆլիսից հագուստ. ֆլիսից
կարճատաբատներ. ֆլիսից տոպեր. հողաթափ
ներ (կոշկեղեն). կոշկեղեն մեծահասակների
համար. կոշկեղեն երեխաների համար. կոշկե
ղեն տղամարդկանց համար. կոշկեղեն կանանց
համար. տոնական հագուստ տղամարդկանց
համար. տոնական կոշիկներ. տոնական
տաբատներ. մորթյա հագուստ. մորթյա վերար
կուներ. մորթյա ձեռնոցներ. մորթյա գլխարկ
ներ. մորթյա բաճկոններ. մորթյա մուֆտաներ
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(հագուստ). գլխարկներ. գլխարկներ երեխա
ների համար. գլխակապեր (հագուստ). կնգու
ղով սպորտային ֆուֆայկաներ. կնգուղով
տոպեր. մանուկների ճտքավոր կոշիկներ.
մանուկների կոշկեղեն. մանուկների կոշիկներ.
ջինսեր. ջերսի (հագուստ). տոպեր վազորդների
համար.
սարաֆաններ.
կոմբինեզոններ
(հագուստ). մարմն ի ներքնամասի տրիկոտաժե
հագուստ. տրիկոտաժե շրջազգեստներ. տրի
կոտաժե շրջազգեստներ. տրիկոտաժե ձեռնոց
ներ.
տրիկոտաժե
տոպեր.
տրիկոտաժե
հագուստ. կոշիհիմո (կիմոնոյի կապիչներ).
ժանյակավոր
շալեր.
կաշվե
գոտիներ
(հագուստ). կաշվե վերարկուներ. կաշվե զգեստ
ներ. կաշվե ձեռնոցներ. կաշվե գլխարկներ.
կաշվե բաճկոններ. կաշվե շապիկներ. կաշվե
կոշիկներ. կաշվե հողաթափներ. զանգապան
ներ (տաք գուլպաներ). լեգինսներ (շալվար).
հանգստի համար նախատեսված կոշկեղեն.
հանգստի համար նախատեսված կոշիկներ.
հանգստի համար նախատեսված հագուստ.
լույս արտացոլող վերարկուներ. լույս արտացո
լող բաճկոններ. թեթև բաճկոններ. թեթև սվի
տերներ, պուլովերներ. վուշե հագուստ. երկար
բաճկոններ. երկարաթև բլուզներ. երկարաթև
բաճկոններ. երկարաթև շապիկներ. երկարաթև
սվիտերներ. երկարաթև մայկաներ. երկարաթև
ներքնազգեստ. տնային հագուստ. հագուստ
հղիների համար. զգեստներ հղիների համար.
լեգինսներ (շալվար) հղիների համար. շապիկ
ներ հղիների համար. կարճատաբատներ հղի
ների համար. գիշերային հագուստ հղիների
համար. բլուզներ հղիների համար. տոպեր հղի
ների համար. երկար շրջազգեստներ. տղա
մարդկանց
դասական
կարճագուլպաներ.
տղամարդկանց կարճագուլպաներ. տղամարդ
կանց կոստյումն եր. կարճ շրջազգեստներ.
բարձր օձիքով սվիտերներ. բարձր օձիքով
տոպեր. գիշերային գլխարկներ. գիշերանոց
ներ. գիշերային հագուստ. մեկ կտորից բաղկա
ցած լողափի կոստյումն եր. մեկ կտորից
բաղկացած լողազգեստներ. դրսի հագուստ.
մանուկների վերնազգեստ. տղաների վերնազ
գեստ. վերնազգեստ երեխաների համար.
աղջիկների վերնազգեստ. վերարկուներ. տղա
մարդկանց վերնաշապիկ-բլուզոններ. մգդա
կած բաճկոններ. պիժամաների տաբատներ.
պիժամաներ մեծահասակների համար. պիժա
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մաներ երեխաների համար. պիժամաներ տղա
մարդկանց համար. պիժամաներ կանանց
համար. գլխանոցով բաճկոն. ռետինե ներբա
նով թեթև պարուսինե կոշիկներ. տրիկոտաժե
պոլո վերնագեստ. պոլո շապիկներ. մեկ կտո
րից բաղկացած մանկական կոստյումն եր.
պրինտով մայկաներ. նավկոշիկներ. անձրևա
նոց-թիկնոցներ.
անձրևանոցներ.
անձրևի
գլխարկներ. անձրևաբաճկոներ. պատրաստի
աստառներ հագուստի համար. պատրաստի
հագուստ. վազքի համար կոշիկներ. սանդալներ
երեխաների համար. տղամարդկանց սանդալ
ներ. կանանց սանդալներ. սարոնգներ. շարֆ,
կաշնե, վզնոց. դպրոցական համազգեստ.
ոչխարի կաշվից ձեռնոցներ. վերնաշապիկներ.
դասական (գործնական) ոճի վերնաշապիկներ.
վերնաշապիկներ մեծահասակների համար.
վերնաշապիկներ երեխաների համար. վերնա
շապիկներ տղամարդկանց համար. վերնաշա
պիկներ կոստյումն երի հետ հագնելու համար.
վերնաշապիկներ կանանց համար. կոշիկներ
մեծահասակների համար. կոշիկներ երեխա
ների համար. կոշիկներ տղամարդկանց համար.
կոշիկներ կանանց համար. կարճատաբատ
ների հավաքածու (հագուստ). կարճատաբատ
ներ
մեծահասակների
համար.
կարճատաբատներ երեխաների համար. կար
ճատաբատներ տղամարդկանց համար. կար
ճատաբատներ կանանց համար. կարճաթև
բլուզներ. կարճաթև բաճկոններ. կարճաթև
սպորտային շապիկներ. կարճաթև սվիտերներ.
կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. մետաքսե շար
ֆեր, կաշնեներ, վզնոցներ. մետաքսե շալեր.
շրջազգեստներ. դասական (գործնական) ոճի
շրջազգեստներ. շրջազգեստով կոստյումն եր.
դահուկորդի
կոստյումն եր.
գիշերանոցներ
մանուկների համար. գիշերանոցներ երեխա
ների համար. գիշերանոցներ տղամարդկանց
համար. գիշերանոցներ կանանց համար. տնա
յին կոշիկներ. գուլպա-հողաթափներ. կիսա
վարտիքներ
(ներքնազգեստ).
սպորտային
տրիկոտաժեղեն.
սպորտային
շապիկներ.
սպորտային բաճկոնակներ. դասական (գործ
նական)
ոճի
կոստյումն եր.
կոստյումն եր
(հագուստ). ամառային սարաֆաններ. արևային
բոլորագլխարկներ. լողափի թեթև կոստյումն եր.
սվիտերներ. սվիտերներ մեծահասակների
համար. սվիտերներ երեխաների համար. սվի
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տերներ տղամարդկանց համար. սվիտերներ
կանանց համար. սպորտային տաբատներ.
սպորտային տաբատներ մեծահասակների
համար. սպորտային տաբատներ երեխաների
համար. սպորտային տաբատներ տղամարդ
կանց համար. սպորտային տաբատներ կանանց
համար. լողավարտիքներ. թերմոհագուստ.
թերմոգլխարկներ.
ջերմակիսագուլպաներ.
մարզահագուստ. մարզահագուստի վերնամա
սեր. տաբատներ. դասական (գործնական ոճի)
տաբատներ. տաբատներ մեծահասակների
համար. տաբատներ մանուկների համար.
տաբատներ երեխաների համար. տաբատներ
նորածինների համար. տաբատներ տղամարդ
կանց համար. տաբատներ կանանց համար.
լոգոտիպով T-աձև մայկաներ. բարձր օձիքով
շապիկներ. բարձր օձիքով սվիտերներ. բարձր
օձիքով վերնահագուստ. համազգեստ. բաց
ուսերով կարճ մայկաներ. հովարներ՝ որպես
գլխարկներ. անջրանցիկ հագուստ. անջրանցիկ
բաճկոններ. անջրանցիկ վերնազգեստ. եղա
նակին դիմացկուն հագուստ. եղանակին
դիմացկուն բաճկոններ. եղանակին դիմացկուն
տաբատներ. եղանակին դիմացկուն վերնազ
գեստ. ռետինե անջրանցիկ երկարաճիտ կոշիկ
ներ (վելիգտոններ). ձմեռային երկարաճիտ
կոշիկներ. ձմեռային վերարկուներ. ձմեռային
ձեռնոցներ. կանացի կարճագուլպաներ. բրդյա
բաճ
կոն
ներ. բրդյա հա
գուստ. բրդյա գլխարկ
ներ. բրդյա կարճագուլպաներ. բրդյա զուգա
գուլպաներ. բրդյա շալեր. բրդյա սվիտերներ.
մարմն ի ներքին մասի հագուստ յոգայով զբաղ
վելու համար. տաբատներ յոգայով զբաղվելու
համար. վերնահագուստ յոգայով զբաղվելու
համար.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկ
ված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա,
կոմ
պոտ. ձու, կաթ, պա
նիր, կա
րագ, յո
գուրտ
և այլ կաթ
նամ
թերք. սննդա
յին յու
ղեր և ճար
պեր. ծովամթերք. մսի փոխարինիչներ. վերը
նշված ապրանքներից պատրաստված արտադ
րանք. մրգային և բանջարեղենային արտադ
րանք, որը ներառված չէ այլ դասերում. հացին
քսվող մրգային և բանջարեղենային մթերքներ.
կաթնամթերք և կաթնամթերքի փոխարինիչ
ներ. սառեցված կաթնային աղանդերներ. ձվից
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արտադրանք. կաթնային արտադրանք. մար
գարին և կարագի այլ փոխարինիչներ. սենդ
վիչների լցոններ. պահածոյացված մթերք.
մանրաթթու. մշակված սննդային ընկույզներ,
սերմեր և բակլա և դրանցից պատրաստված
մթերքներ. մշակված ընդեղեն. մշակված լոբազ
գիներ. պահածոյացված սնկեր. բանջարեղե
նային նախուտեստներ. մրգային հիմքով չոր
նախուտեստներ. շաքարամրգով նախուտեստ
ներ. կաթնային հիմքով նախուտեստներ. կոկո
սի հիմքով նախուտեստներ. տոֆուի հիմքով
նախուտեստներ. լոբազգիների հիմքով նախու
տեստներ. կարտոֆիլի հիմքով նախուտեստ
ներ. կարտոֆիլից նախուտեստներ. մրգային
նախուտեստներ. պատրաստի ուտեստներ և
պատրաստի ճաշատեսակներ, որոնք ներառ
ված չեն այլ դասերում և հիմն ականում բաղկա
ցած են մսից, մսի փոխարինիչներից, ձկներից,
ծովամթերքից, թռչնամսից և որսամսից. պատ
րաստի ուտեստներ՝ հիմն ականում բաղկացած
մսից և մսի փոխարինիչներից. ապուրներ և
ապուրների պատրաստման բաղադրություն
ներ. աղացած ընկույզներ. պահածոյացված միս.
պահածոյացված ծովամթերք. ձկան պահածո
ներ. ձկից պատրաստված սննդամթերք. մսից
պատրաստված սննդամթերք. ծովամթերքից
արտադրանք. լոբազգիներից կամ բակլա
յից պատրաստված սննդամթերք. չորացրած
կամ պահածոյացված ընդեղեն. ընկույզներից
կամ սերմերից պատրաստված սննդամթերք.
մշակված բակլա. արյունախառն երշիկ. արգա
նակներ. արգանակի խտածոներ. սերուցք
(կաթնամթերք). մրգերի հիմքով խորտիկներ.
զեյթունի սննդային յուղ. կարտոֆիլի չիպսեր.
կարտոֆիլի փաթիլներ. բաղադրություններ
արգանակ պատրաստելու համար. պահածո
յաց
ված սխտոր. մշակ
ված ձկնկիթ. մշակ
ված
սերմն ահատիկներ. ջրիմուռների սննդային լու
ծամզուքներ (էքստրակտներ). կենդանական
սննդային ճարպեր. տոֆու (սոյայի շոռ). բանջա
րեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու համար.
թեթև նախուտեստներ և աղանդերներ. արգա
նի սննդային յուղ. չորացրած լոբազգիներ.
խառնակազմ սննդային յուղեր. սպիտակեցրած
ընկույզներ. խառնակազմ սննդային բուսա
կան յուղեր. պատրաստի բրազիլական ընկույզ.
շաքարապատված գետնընկույզ. շաքարա
պատված պեկան ընկույզ. շաքարապատված
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նուշ. պահածոյացված կամ շշալցված բանջարե
ղեն. պահածոյացված գետնընկույզ. եգիպտա
ցորենի սննդային յուղ. առաջին սառը մամլման
եղանակով ստացված ձիթապտղի սննդային
յուղ. մրգա
յին հիմ
քով քսվող մթերք. մրգա
յին
ջեմեր. մրգային խյուսեր. մշակված ընկույզ.
պատրաստի ընկույզ.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կա
կաո և սուր
ճի փոխարինիչներ. բրինձ, մակարոնեղեն և
լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. ալ յուր
և հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրուշա
կեղեն և քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպա
ղակ, շար
բաթ և այլ սննդա
յին սա
ռույց
ներ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, համեմանք, ամոքանք, պահա
ծոյացված խոտաբույսեր. քացախ, սոուսներ և
այլ համեմունքներ. սառույց (սառեցված ջուր).
շաքար. շաքարի փոխարինիչներ. խմորեղեն.
հացահատիկից պատրաստված պատրաստուկ
ներ. հացի ձողիկներ. հացաբուլկեղեն. թխված
քաբլիթներ, գալետներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով, տորթեր.
պղպեղ. մանանեխ. քացախ. համեմունքներ.
սոուսներ (համեմունքներ). չորացրած խոտա
բույսեր. մշակված հացահատիկներ. օսլա և
դրանից պատրաստված արտադրանք. սենդ
վիչներ. տապակած սենդվիչներ. լցոնած սենդ
վիչներ. բաց սենդվիչներ. լցոնած բագետներ.
շիլա. ընպելիքներ, ընդգրկված 30 -րդ դասում և
դրանց համար պատրաստուկներ. քիշ. պիցա.
մակարոնեղեն և մակարոնեղենային արտադ
րանք. սննդի համար պատրաստի ուտեստներ
և նախուտեստներ՝ հիմն ականում բաղկացած
հացահատիկից, խմորից, բրնձից, մակարոնե
ղենից կամ լապշայից. օգտագործման համար
պատրաստ ուտեստներ և նախուտեստներ՝
հիմն ականում բաղկացած հացահատիկից,
խմորից, բրնձից, մակարոնեղենից կամ լապ
շայից. հացահատիկային սալիկներ. հացահա
տիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. սերմերի
հիմքով թեթև նախաճաշեր. պուդինգ (քաղց
րակուտապ), աղանդերներ. ադիբուդի. թանձ
րամոքանք և դրանց պարտաստման համար
բաղադրություններ. համեմունքներ աղցանների
հա
մար. հնդկա
կան բա
րակ խրթխրթան բլիթ
ներ. բլիթներ. վերմիշել. գարնանային ռուլետ.
սուշի. պատրաստի պիցայից ուտեստներ. արիշ
տայի հիմքով ճաշատեսակներ. մակարոնեղենի
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հիմքով ճաշատեսակներ. բրնձի հիմքով ճաշա
տեսակներ. պատրաստի ուտեստներ՝ հիմն ա
կանում բրնձի պարունակությամբ. պատրաստի
ուտեստներ՝ հիմն ականում մակարոնեղենի
պարունակությամբ. պատրաստի ուտեստներ`
պիցայի տեսքով. շոկոլադի հիմքով արտադ
րանք. կակաոյի արտադրանք. սուրճի հիմքով
արտադրանք. թեյի հիմքով արտադրանք. նշով
խմոր. անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի
համար. կերակրի սոդա. կապակցող նյութեր
պաղպաղակի համար. բուլկիներ. թավալելու
պաքսիմատ. ամոքահունց բուլկիներ. ջնարակ
ամոքահունց խմորով թխվածքեղենի համար.
կուս
կուս. եփած կրեմ. պատ
րաս
տի խմոր.
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար
(բացառությամբ եթերային յուղերի). պահածո
յացված բանջարանոցային խոտեր (համեմունք
ներ). գլյուկոզա խոհարարական նպատակների
համար. գլյուտենային հավելույթներ խոհա
րարական նպատակների համար. սննդային
սնձան (սպիտակուցային նյութ). ոսկե օշարակ,
կերամափի օշարակ. նշակարկանդակներ.
բնական քաղցրացնող նյութեր. կուտապներ.
սոյայի բուրգեր (սենդվիչներ). բանջարեղենա
յին բուրգեր (սենդվիչներ). փաթաթած սենդվիչ
ներ. թանձրացիչներ սննդամթերքի համար.
դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված
գյուղատնտեսական,
ակվակուլտուրական,
այգեգործական և անտառային մթերքներ.
չմշակված կամ չվերամշակված ացահատիկ
և սերմեր. թարմ բանջարեղեն, թարմ խոտա
բույսեր. թարմ և չմշակված բանջարեղեն և
սերմեր. թարմ սննդային արմատապտուղներ.
օրգանական թարմ բանջարեղեն. չմշակված
բանջարեղեն. թարմ մրգեր. բնական բույսեր
և ծա
ղիկ
ներ. ածիկ. թարմ չմշակ
ված ըն
կույզ
ներ. թարմ խնձորամանգո. թարմ խնձոր. թարմ
ծիրան. չմշակված մրգերից կոմպոզիցիա. թարմ
ծնեբեկ. թարմ արտիճուկ. չմշակված փոքր
եգիպտացորեն. բամբուկի երիտասարդ չմշակ
ված շի
վեր. թարմ բա
նան. չմշակ
ված բակ
լա.
չմշակված բակլայի ծիլեր. թարմ հատապտուղ
ներ. թարմ մոշ. թարմ սև հաղարջ. թարմ կար
միր նարինջ. թարմ հապալաս. թարմ գազար.
թարմ մանիոկա. թարմ մանիոկայի արմատներ.
թարմ շի
կա
սունկ (սնկեր). թարմ բալ. թարմ
լոլիկ. չմշակված շագանակներ. թարմ կլեմեն
տիններ. թարմ կոկոս. թարմ լոռամիրգ. թարմ
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վարունգ. թարմ պիտահայա. թարմ էդամամե
(սոյայի կանաչ հատիկներ). սննդային թարմ
սունկ. թարմ թուզ. թարմ և չմշակված մրգեր և
ընկույզներ. թարմ խնձոր-կաժու (քեշյուի աճած
պտղակոթ). չմշակված մրգեր. թարմ ֆիզալիս.
թարմ բամիա. թարմ իծամորու գուավա. թարմ
շաքարախնձոր (թեփուկածածկ անոնա). թարմ
հա
ղարջ. թարմ պտուղ
ներ. թարմ թու
րինջ.
թարմ խաղող. թարմ չերի լոլիկներ. թարմ գու
ա
վա. թարմ կի
վի. թարմ պրաս. թարմ կիտ
րոն. չմշակված ոսպ. թարմ լիչի. թարմ մանգո.
թարմ մանդարինանարինջ. թարմ սեխ. չմշակ
ված սունկ. թարմ նարինջ. օրգանական թարմ
մրգեր. թարմ կա
խա
սունկ. թարմ պա
պա
յա.
թարմ դդում. թարմ ազնվամորի. թարմ կարմիր
հաղարջ. թարմ մանդարին ունշիու. թարմ սպա
նախ. թարմ ելակ. թարմ մանդարին.
դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային ըմպե
լիքներ. հանքային և գազավորված ջրեր. մրգա
յին ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և
ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրա
նյութեր. տոմատի հյութ (ըմպելիք). բանջարե
ղենի հյութեր (ըմպելիք). ջրեր (ըմպելիքներ).
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. ալկոհոլ չպարու
նակող ըմպելիքներ. գարեջրի հիմքով ըմպելիք
ներ. սուրճի համով էլ. սուրճի համով գարեջուր.
սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
ածիկի գարեջուր. գարեջրի համով ոչ ալկոհո
լային ըմպելիքներ. բանանի և վարսակի ըմպե
լիքներ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացառու
թյամբ գարեջրի. ալկոհոլային բաղադրություն
ներ ըմպելիքներ պատրաստելու համար. գինի.
փրփրուն գինիներ. շամպայն. կոկտեյլներ.
սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիր
տային լուծամզուքներ. ապերիտիֆներ. դառը
թրմօղիներ. ալկոհոլային մրգային լուծամզուք
ներ (էքստրակտներ). ալկոհոլային գազավոր
ված ըմպելիքներ, բացառությամբ գարեջրի.
լիկյորներ. օղի. ջին. վիսկի. տեկիլա. ռոմ. բրեն
դի. պորտվեյն. խերես. աղանդերային գինիներ.
ցածր կալորիականությամբ գինիներ. սպիտակ
գինուց կոկտեյլներ. սպիտակ գինիներ. կարմիր
գինիներ. վարդագույն գինիներ. գինու հիմքով
խմիչքներ. գինու փունջ.
դաս 35. գովազդ. գործարարության կառա
վարում, կազմակերպում, վարչարարություն.
գրասենյակային ծառայություններ. ապրանք
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ների ցուցադրում. գովազդային նյութերի
առաքում. նմուշների տարածում. ներմուծմանարտահանման գործակալությունների ծառա
յություններ. մարքեթինգ (շուկայավարում).
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրա
յին կամ գովազդային նպատակներով. նորա
ձևության
ցուցադրության
կազմակերպում
գովազդային նպատակներով. առևտրական
տոնավաճառների կազմակերպում առևտրա
յին կամ գովազդային նպատակներով. ման
րածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. գների
համեմատման ծառայություններ. ապրանքներ
և ծառայություններ գնողների և վաճառողների
համար առցանց վաճառատեղի տրամադրում.
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց
համար. հավատարմության և խրախուսման
սխեմաների կազմակերպում, գործարկում և
վերահսկում. մանրածախ ծառայություններ և
մանրածախ առցանց ծառայություններ՝ կապ
ված ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցների
և արդուզարդի պատրաստուկների, ոչ բուժա
կան ատամի փոշիների և մածուկների, օծա
նելիքի, եթերային յուղերի, սպիտակեցնող
պատրաստուկների և լվացքի համար այլ նյու
թերի, մաքրման, ողորկման, ճարպազերծման
և հղկամշակման պատրաստուկների վաճառքի
հետ. մանրածախ ծառայություններ և մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ՝ կապված ազնիվ
մետաղների և դրանց համահալվածքների,
ոսկերչական իրերի, զարդերի, թանկարժեք և
կիսաթանկարժեք քարերի, ժամացույցների և
այլ ժամանակաչափ սարքերի վաճառքի հետ.
մանրածախ ծառայություններ և մանրածախ
առցանց ծառայություններ՝ կապված թղթի և
ստվարաթղթի, տպագրական արտադրանքի,
կազմարարական աշխատանքների համար
նյութերի, լուսանկարների, թղթագրենական և
գրասենյակային պիտույքների (բացառությամբ
կահույքի), գրասենյակային կամ կենցաղա
յին նպատակների համար կպչուն նյութերի,
նկարչության համար նյութերի և նկարիչների
համար պիտույքների, վրձինների, ուսուցողա
կան նյութերի և դիտողական ձեռնարկների,
պլաստմասսայե թերթերի, ժապավենների և
փաթեթավորման և կապոցավորման համար
տոպրակների, տառաշարերի, տպագրական
կլիշեների վաճառքի հետ. մանրածախ ծառայու
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թյուններ և մանրածախ առցանց ծառայություն
ներ՝ կապված կաշվի և կաշվի նմանակումն եր,
կենդանիների մորթիների, սնդուկների և ճամ
փորդական ճամպրուկների, անձրևի և արևի
հովանոցների, ձեռնափայտերի, մտրակների,
լծասարքերի և թամբագործական իրերի,
պարանոցակապերի, սանձափոկերի և կեն
դանիների համար հագուստի վաճառքի հետ.
մանրածախ ծառայություններ և մանրածախ
առցանց ծառայություններ՝ կապված կահույքի,
հայելիների, նկարների շրջանակների, պահես
տավորման և տեղափոխման համար ոչ մետա
ղական բեռնարկղերի, փայտից, շիվերից,
մոմից, գիպսից, խեցուց կամ պլաստմասսայից
զարդերի, արձանների, արձանիկների և գեղար
վեստական իրերի վաճառքի հետ. մանրա
ծախ ծառայություններ և մանրածախ առցանց
ծառայություններ՝ կապված տնային կամ խոհա
նոցային կահկարասու և սպասքի, եփելու և
սեղանի սպասքի (բացառությամբ դանակների,
պատառաքաղների և գդալների). սանրերի
և սպունգների, խոզանակների (բացառու
թյամբ նկարչական վրձինների), խոզանակներ
պատրաստելու նյութերի, մաքրման նպատակ
ների համար իրերի, չմշակված կամ մասնակի
մշակված ապակու (բացառությամբ շինարա
րական ապակու), ապակյա, հախճապակյա
և ճենապակյա իրերի վաճառքի հետ. մանրա
ծախ ծառայություններ և մանրածախ առցանց
ծառայություններ՝ կապված հագուստի, կոշկե
ղենի, գլխարկների վաճառքի հետ. մանրածախ
ծառայություններ և մանրածախ առցանց ծառա
յություններ՝ կապված սննդամթերքի և խմիչք
ների վաճառքի հետ. վերոհիշյալի վերաբերյալ
տեղեկատվական, խորհրդատվական և խորհր
դակցական ծառայություններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20211706		

(111) 34295

(220) 09.08.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 09.08.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Խաչիկ Կամոյի
Խաչատրյան, ՀՀ, Արարատի մարզ, ք. Արտա
շատ, Մարքսի 7, բն. 22, AM
(442) 16.08.2021
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(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,

(591) «Սառը քամված բուսայուղեր», «Cold pressed
oils» և «Масла холодного отжима» գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 3. նշի յուղ. բերգամոտի յուղ. եթերային
յուղեր մայրու ծառից. եթերային յուղեր
կիտրոնից. եթերային յուղեր. բուրավետիչներ
ամոքահունց
խմորից
պատրաստվող
հրուշակեղենի համար (եթերային յուղեր).
գաուլտերյան յուղ. յուղեր կոսմետիկական
նպատակների համար. կոսմետիկական յուղեր.
հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր, որոնք
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների
համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր.
անանուխի էսենցիա (եթերայուղ). բևեկնայուղ
ճարպազերծման
համար.
տերպենթինի
յուղ ճարպազերծման համար. տերպեններ
(եթերային յուղեր). բուրավետիչներ (եթերային
յուղեր). եթերային յուղեր ցիտրոնից. սննդային
բուրավետիչներ (եթերային յուղեր):
____________________

(210) 20211707		

(111) 34296

(220) 09.08.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 09.08.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Խաչիկ Կամոյի
Խաչատրյան, ՀՀ, Արարատի մարզ, ք.
Արտաշատ, Մարքսի 7, բն. 22, AM
(442) 01.10.2021
(540)
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ոսկեգույն և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 3. նշի յուղ. նշի օճառ. համպար (պար
ֆյումերիա). պատրաստուկներ սպիտակեղենին
փայլ հաղորդելու համար. օսլա (ապրետուր).
օճառներ. գործվածքների երանգները վերա
կանգնող օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի
համար. էսենցիա (բնահյութ) բադիանից.
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի
համար. օճառներ սափրվելու համար. շրթներկ.
բամբակե տամպոններ կոսմետիկական նպա
տակների համար. կոսմետիկական դիմակ
ներ. բերգամոտի յուղ. կավիճ սպիտակեցման
համար. մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական
կրեմն եր. պատրաստուկներ լվացքի համար.
օսլա սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար.
բուրավետ փայտանյութ. պատրաստուկներ
բերանի խոռոչի ողողման համար. բացառու
թյամբ բժշկական նպատակներով օգտագործ
վողների. լաքեր եղունգների համար. միջոցներ
գրիմ անելու համար. լոսյոններ մազերի համար.
եթերային յուղեր մայրու ծառից. հրաբխային
մոխիր մաքրման համար. կոշիկի քսուքներ.
միջոցներ մազերը ներկելու համար. կոշիկի
խնամքի միջոցներ. մոմեր կահույքի և հատակ
ների փայլեցման համար. փայլ տվող պատրաս
տուկներ (ողորկման համար). կոշիկի մոմեր.
մոմ բեղերի համար. եթերային յուղեր կիտրո
նից. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). կոսմետիկա
կան հավաքածուներ. բամբակ կոսմետիկական
նպատակների համար. բծերը հանելու միջոց.
կոսմետիկական մատիտներ. քսուքներ ողորկ
ման համար. կոսմետիկական կրեմն եր. պատ
րաստուկներ դիմահարդարանքը հեռացնելու
համար. ատամն ափոշիներ. նարդոսի ջուր. բու
րավետ ջուր. հարդարանքի ջուր. օճառա
ծառի կեղև լվացքի համար. դեպիլ յատորներ.
մազահեռացնող մոմ. եթերային էսենցիաներ
(բնահյութեր). եթերային յուղեր. ծաղիկների
էքստրակտներ (պարֆյումերիա). հիմքեր ծաղ
կային օծանելիքների համար. բաղադրություն
ներ հոտավետ նյութերով ծխեցման համար
(պարֆյումերիա). բուրավետիչներ ամոքա
հունց խմորից պատրաստվող հրուշակեղենի
համար (եթերային յուղեր). գաուլտերյան յուղ.
կոսմետիկական վազելին. գերանիոլ. յուղեր
կոսմետիկական նպատակների համար. կոս
մետիկական յուղեր. հասմիկի յուղ. նարդոսի
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յուղ. յուղեր, որոնք ծառայում են որպես մաքրող
միջոցներ. յուղեր պարֆյումերիայի և բուրավետ
միջոցների համար. վարդի յուղ. հարդարանքի
յուղեր. իոնոն (պարֆյումերիա). լոսյոններ կոս
մետիկական նպատակների համար. հարդա
րանքի կաթ. անանուխի էսենցիա (եթերայուղ).
դաղձ օծանելիքի արտադրության համար. կոս
մետիկական միջոցներ հոնքերի համար. մուշկ.
չեզոքացնող միջոցներ մշտագանգրացման
համար. շամպուններ. օծանելիք. պատրաս
տուկներ եղունգների խնամքի համար. պար
ֆյումերիային արտադրանք. կոսմետիկական
միջոցներ մաշկը խնամելու համար. օճառներ
ոտքերի քրտնելու դեմ. հղկաքարեր ողորկման
համար. շրթներկեր կոսմետիկական նպատակ
ների համար. դիմափոշի. պատրաստուկներ
սափրվելու համար. հոտազերծող օճառներ.
հոտավետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի
բուրավետացման համար. սաֆրոլ. հատով
օճառներ հարդարանքի համար. մատիտներ
հոնքերի համար. կոսմետիկական ներկանյու
թեր. բևեկնայուղ ճարպազերծման համար.
տերպենթինի յուղ ճարպազերծման համար.
տերպեններ (եթերային յուղեր). արդուզարդի
միջոցներ քրտնելու դեմ (արդուզարդի պարա
գա
ներ). օճառ
ներ քրտնե
լու դեմ. նշի կաթ
կոսմետիկական նպատակների համար. կոս
մետիկական միջոցներ արևայրուքի համար.
բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). աղեր վան
նաների համար. բացառությամբ բժշկական
նպատակներով օգտագործվողների. ներկա
նյութեր մորուքի և բեղերի համար. կոսմետիկա
կան միջոցներ նիհարելու համար. կապակցող
միջոցներ
կոսմետիկական
նպատակների
համար. պատրաստուկներ լվանալիս սպիտա
կեղենը փափկացնելու համար. պատրաստուկ
ներ ատամն երի պրոթեզները մաքրելու համար.
շամպուններ ընտանի կենդանիների համար (ոչ
բուժական խնամքի միջոցներ). կոսմետիկա
կան լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ.
պատրաստուկներ ատամն երի պրոթեզների
ողորկման համար. կպչուն նյութեր կոսմետի
կական միջոցների համար. սափրվելու լոսյոն
ներ. լաքեր մազերի համար. թարթիչների տուշ՝
ներկ. հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկներից և
խոտերից. աերոզոլներ բերանի խոռոչի թար
մացման համար. պատրաստուկներ մանրա
տախտակի վրայից մոմը հեռացնելու համար
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(մաքրող միջոցներ). սահումը կանխող մոմ
հատակի համար. հեղուկներ հատակի համար,
որոնք կան
խում են սա
հե
լը. ժել ատամնե
րի
սպիտակեցման համար. լվացող միջոցներով
տոգորված ջնջոցներ մաքրելու համար. պատ
րաստուկներ բույսերի տերևներին փայլ հաղոր
դելու համար. խնկաձողիկներ. խոնավակլանիչ
նյութեր սպասք լվացող մեքենաների համար.
օդի բուրավետիչներ. շերտիկներ շնչառությունը
թարմացնելու համար. հոտազերծիչներ ընտա
նի կենդանիների համար. մաքրող միջոցներ
անձնական հիգիենայի համար, ախտահանիչ
ներ կամ հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ
հալվե վերայով կոսմետիկական նպատակների
համար. ժել մերսման համար. բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվող
ների. փայլ շրթունքների համար. բալզամն եր,
բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների. չոր շամպուններ. արև
ապաշտպան պատրաստուկներ. եթերային
յուղեր ցիտրոնից. հինա (կոսմետիկական ներ
կանյութ). տուփեր շրթներկի համար. պատ
րաստուկներ լոգանքի համար ոչ բժշկական
նպատակների համար. մազերի լավորակիչներ.
պատրաստուկներ մազերն ուղղելու համար.
դիմահարդարումը հեռացնող պատրաստուկ
ներով տոգորված անձեռոցիկներ. կոլագեններ
(սոսնձանյութ) կոսմետիկական նպատակների
համար. սպիտակեցնող շերտիկներ ատամն երի
համար. սննդային բուրավետիչներ (եթերային
յուղեր). բուսական կոսմետիկական միջոցներ.
ոչ բուժական մաքրող միջոցներ անձնական
հիգիենայի համար. բուսական էքստրակտներ
կոսմետիկական նպատակների համար. եղունգ
ների լաքահանիչներ. շամպուններ կենդանի
ների համար (ոչ բժշկական խնամքի միջոցներ).
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար.
ոչ բժշկական նպատակների համար. հեշտո
ցային լուծույթներ անձնական հիգիենայի կամ
հոտազերծման համար. բույր տարածող հոտա
վետ եղեգներ. սպիտակեցնող (գունազրկող)
միջոցներ կենցաղային նպատակների համար.
մերսման մոմեր կոսմետիկական նպատակների
համար. կոսմետիկական միջոցներ երեխա
ների համար. շնչառությունը թարմացնող պատ
րաստուկներ անձնական հիգիենայի համար.
մաքրող միջոցներով տոգորված մանկական
անձեռոցիկներ. բասմա (կոսմետիկական ներ
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կանյութ). աչքի ժելային վիրակապեր կոսմետի
կական նպատակների համար. միցել յար ջուր.
մարմն ի ներկեր կոսմետիկական նպատակների
համար. մարմն ի հեղուկ լատեքսային ներկեր
կոսմետիկական նպատակների համար. ատամ
նամածուկ. դիմահարդարումը հեռացնող պատ
րաստուկներով տոգորված բամբակ. լվացքի
անձեռոցիկ գունաթափումը կանխելու համար.
չորացնող հակաստատիկ անձեռոցիկներ։
____________________

(210) 20211733		

(111) 34297

(220) 10.08.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 10.08.2031
(730) «Ֆուդ սինդիկատ» ՍՊԸ, Երևան,
Գյուլբեկյան 38, բն. 18, AM
(442) 01.11.2021
(540)
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(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061,
Մասիսի 31, AM
(442) 01.09.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղ
նականաչավուն, դեղին, բաց և մուգ նարնջա
գույն, բրոնզագույն, կարմիր, կանաչ, բաց և մուգ
կապույտ, երկնագույն, շագանակագույն, մուգ
շագանակագույն, սպիտակ գունային համակ

(511)
դաս 43.
սննդամթերքի պատրաստում
և առաքում.
սրճարանների ծառայություն
ներ. նախաճաշարանների ծառայություններ.
ռեստո
րանների
ծառայություններ.
ինքնա
սպասարկման
ռեստորանների
ծառայու
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ.
բարերի ծառայություններ.
սենյակների,
դահլիճների վարձակալում հավաքների համար.
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ.
անձնական
խոհարարի
ծառայություններ.
նարգիլեի բարերի ծառայություններ.
____________________

(210) 20211768		

(111) 34298

(220) 16.08.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 16.08.2031

ցությամբ:
(511)
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուր
ճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկան
դակներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ.
քաղցրավենիք. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
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բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային
ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացորենի ալ յուր.
մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր.
ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատրաստված ուտե
լիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ.
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքա
հունց խմոր հրուշակեղենի համար. աղացած
կոճապղպեղ. կապակցող նյութեր պաղպա
ղակի համար. բնական կամ արհեստական
սառույց. սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա
խոհարարական նպատակների համար. սննդա
յին սնձան (սպիտակուցային նյութ). սննդային
ձավարներ. քացախ. կետչուպ (սոուս). կակա
ոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիք
ներ. մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյու
թեր երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. Ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցա
ներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալ յուր.
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավի
ոլի. մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն).
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). սագո.
սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպի
տակաձավար. սորբեթ (սառեցված աղանդեր).
սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր.
տարտեր (մրգա - բանջարեղենային կարկան
դակներ). վանիլի բուրավետարարներ խոհա
րարական նպատակների համար. վանիլին
(վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա
մսով (կերակուր). պաշտետով կարկանդակ
ներ. տնային պայմաններում միսը փափկաց
նող մթերքներ. սննդային սառույց. պաղպաղակ
պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմքով.
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. բուրա
վետարարներ սննդի համար, բացառությամբ
եթերային յուղերի. բուրավետարարներ ըմպե
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լիքների համար, բացառությամբ եթերա
յին յուղերի. մանրացված վարսակ. մաքրված
վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի
փաթիլներ. վարսակաձավար. մատուտակի
ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված նաբաթ
շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային արտադ
րանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս. ածիկի
լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար. ածիկ
սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնամոմ.
ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի ջուր
սնունդ պատրաստելու համար. սուշի. տոմատի
սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգա
յին դոնդող (հրուշակային). մյուսլի. բրնձային
բլիթներ. սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ
(սննդային սառույց). չատնի (համեմունք).
գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտիլա
ներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
համեմունքներ աղցանների համար. թավալե
լու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային
թանձր ամոքանք. միսո. հացահատիկների հիմ
քով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև
նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտա
ցորենի ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի
սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի
համար). պահածոյացված բանջարանոցային
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի)
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրու
թյուններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակ
ների համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտա
գործելու համար. հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. գինե
քարաթթու խոհարարական նպատակների
համար. գլյուտենային հավելույթներ խոհա
րարական նպատակների համար. սոուսներ
մակարոնեղենի համար. հացահատիկային
սալիկներ. արմավենու շաքար. պատրաստի
խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկ
ներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի
համար. պելմեններ. շոկոլադե զարդարանք
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ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. մանրաց
րած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ.
ուտե
լի թուղթ. ուտե
լի բրնձե թուղթ. հա
ցին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմ
բափ (բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուր
դով բրինձ). օնիգիրի. արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմն ահատիկ
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
[համեմունքներ]. խնձորի սոուս [համեմունք
ներ]. չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք):
____________________

(210) 20211769		

(111) 34299

(220) 16.08.2021

(151) 14.02.2022

02/2

№ՄԱՍ 1

			(181) 16.08.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061,
Մասիսի 31, AM
(442) 01.09.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
և բաց կապույտ, արծաթագույն, դեղին, վար
դագույն, մանուշակագույն, սպիտակ, կապույտ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուր
ճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկան
դակներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ.
քաղցրավենիք. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
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էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային
ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացորենի ալ յուր.
մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր.
ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատրաստված ուտե
լիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ.
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքա
հունց խմոր հրուշակեղենի համար. աղացած
կոճապղպեղ. կապակցող նյութեր պաղպա
ղակի համար. բնական կամ արհեստական
սառույց. սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա
խոհարարական նպատակների համար. սննդա
յին սնձան (սպիտակուցային նյութ). սննդային
ձավարներ. քացախ. կետչուպ (սոուս). կակա
ոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիք
ներ. մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյու
թեր երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. Ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցա
ներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալ յուր.
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավի
ոլի. մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն).
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). սագո.
սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպի
տակաձավար. սորբեթ (սառեցված աղանդեր).
սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր.
տարտեր (մրգա - բանջարեղենային կարկան
դակներ). վանիլի բուրավետարարներ խոհա
րարական նպատակների համար. վանիլին
(վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա
մսով (կերակուր). պաշտետով կարկանդակ
ներ. տնային պայմաններում միսը փափկաց
նող մթերքներ. սննդային սառույց. պաղպաղակ
պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմքով.
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հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. բուրա
վետարարներ սննդի համար, բացառությամբ
եթերային յուղերի. բուրավետարարներ ըմպե
լիքների համար, բացառությամբ եթերա
յին յուղերի. մանրացված վարսակ. մաքրված
վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի
փաթիլներ. վարսակաձավար. մատուտակի
ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված նաբաթ
շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային արտադ
րանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս. ածիկի
լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար. ածիկ
սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնամոմ.
ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի ջուր
սնունդ պատրաստելու համար. սուշի. տոմատի
սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգա
յին դոնդող (հրուշակային). մյուսլի. բրնձային
բլիթներ. սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ
(սննդային սառույց). չատնի (համեմունք).
գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտիլա
ներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
համեմունքներ աղցանների համար. թավալե
լու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային
թանձր ամոքանք. միսո. հացահատիկների հիմ
քով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև
նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտա
ցորենի ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի
սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի
համար). պահածոյացված բանջարանոցային
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի)
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրու
թյուններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակ
ների համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտա
գործելու համար. հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. գինե
քարաթթու խոհարարական նպատակների
համար. գլյուտենային հավելույթներ խոհա
րարական նպատակների համար. սոուսներ
մակարոնեղենի համար. հացահատիկային
սալիկներ. արմավենու շաքար. պատրաստի
խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկ
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ներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի
համար. պելմեններ. շոկոլադե զարդարանք
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. մանրաց
րած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ.
ուտե
լի թուղթ. ուտե
լի բրնձե թուղթ. հա
ցին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմ
բափ (բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուր
դով բրինձ). օնիգիրի. արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմն ահատիկ
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
[համեմունքներ]. խնձորի սոուս [համեմունք
ներ]. չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք):
____________________

(210) 20211770		

(111) 34300

(220) 16.08.2021

(151) 14.02.2022
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			(181) 16.08.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061,
Մասիսի 31, AM
(442) 01.09.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
և բաց կանաչ, կարմիր, բրոնզագույն, սև, սպի
տակ, կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուր
ճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկան
դակներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ.
քաղցրավենիք. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
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բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային
ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացորենի ալ յուր.
մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր.
ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատրաստված ուտե
լիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ.
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքա
հունց խմոր հրուշակեղենի համար. աղացած
կոճապղպեղ. կապակցող նյութեր պաղպա
ղակի համար. բնական կամ արհեստական
սառույց. սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա
խոհարարական նպատակների համար. սննդա
յին սնձան (սպիտակուցային նյութ). սննդային
ձավարներ. քացախ. կետչուպ (սոուս). կակա
ոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիք
ներ. մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյու
թեր երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. Ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցա
ներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալ յուր.
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավի
ոլի. մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն).
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). սագո.
սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպի
տակաձավար. սորբեթ (սառեցված աղանդեր).
սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր.
տարտեր (մրգա - բանջարեղենային կարկան
դակներ). վանիլի բուրավետարարներ խոհա
րարական նպատակների համար. վանիլին
(վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա
մսով (կերակուր). պաշտետով կարկանդակ
ներ. տնային պայմաններում միսը փափկաց
նող մթերքներ. սննդային սառույց. պաղպաղակ
պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմքով.
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. բուրա
վետարարներ սննդի համար, բացառությամբ
եթերային յուղերի. բուրավետարարներ ըմպե
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լիքների համար, բացառությամբ եթերա
յին յուղերի. մանրացված վարսակ. մաքրված
վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի
փաթիլներ. վարսակաձավար. մատուտակի
ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված նաբաթ
շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային արտադ
րանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս. ածիկի
լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար. ածիկ
սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնամոմ.
ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի ջուր
սնունդ պատրաստելու համար. սուշի. տոմատի
սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգա
յին դոնդող (հրուշակային). մյուսլի. բրնձային
բլիթներ. սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ
(սննդային սառույց). չատնի (համեմունք).
գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտիլա
ներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
համեմունքներ աղցանների համար. թավալե
լու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային
թանձր ամոքանք. միսո. հացահատիկների հիմ
քով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև
նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտա
ցորենի ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի
սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի
համար). պահածոյացված բանջարանոցային
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի)
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրու
թյուններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակ
ների համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտա
գործելու համար. հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. գինե
քարաթթու խոհարարական նպատակների
համար. գլյուտենային հավելույթներ խոհա
րարական նպատակների համար. սոուսներ
մակարոնեղենի համար. հացահատիկային
սալիկներ. արմավենու շաքար. պատրաստի
խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկ
ներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի
համար. պելմեններ. շոկոլադե զարդարանք
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
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րաստված զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. մանրաց
րած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ.
ուտե
լի թուղթ. ուտե
լի բրնձե թուղթ. հա
ցին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմ
բափ (բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուր
դով բրինձ). օնի
գի
րի. արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմն ահատիկ
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
[համեմունքներ]. խնձորի սոուս [համեմունք
ներ]. չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք):
____________________

(210) 20211771		

(111) 34301

(220) 16.08.2021

(151) 14.02.2022
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			(181) 16.08.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061,
Մասիսի 31, AM
(442) 01.09.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին,
մուգ և բաց նարնջագույն, կանաչ, կարմիր,
ոսկեգույն, մարմնագույն, շագանակագույն,
սպիտակ, մոխրագույն և կապույտ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու հա
մար. ոչ բու
ժիչ թուր
մեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուր
ճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկան
դակներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ.
քաղցրավենիք. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
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համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային
ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացորենի ալ յուր.
մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր.
ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատրաստված ուտե
լիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ.
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքա
հունց խմոր հրուշակեղենի համար. աղացած
կոճապղպեղ. կապակցող նյութեր պաղպա
ղակի համար. բնական կամ արհեստական
սառույց. սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա
խոհարարական նպատակների համար. սննդա
յին սնձան (սպիտակուցային նյութ). սննդային
ձավարներ. քացախ. կետչուպ (սոուս). կակա
ոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիք
ներ. մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյու
թեր երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. Ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցա
ներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալ յուր.
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավի
ոլի. մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն).
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). սագո.
սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպի
տակաձավար. սորբեթ (սառեցված աղանդեր).
սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր.
տարտեր (մրգա - բանջարեղենային կարկան
դակներ). վանիլի բուրավետարարներ խոհա
րարական նպատակների համար. վանիլին
(վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա
մսով (կերակուր). պաշտետով կարկանդակ
ներ. տնային պայմաններում միսը փափկաց
նող մթերքներ. սննդային սառույց. պաղպաղակ
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պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմքով.
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. բուրա
վետարարներ սննդի համար, բացառությամբ
եթերային յուղերի. բուրավետարարներ ըմպե
լիքների համար, բացառությամբ եթերա
յին յուղերի. մանրացված վարսակ. մաքրված
վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի
փաթիլներ. վարսակաձավար. մատուտակի
ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված նաբաթ
շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային արտադ
րանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս. ածիկի
լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար. ածիկ
սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնամոմ.
ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի ջուր
սնունդ պատրաստելու համար. սուշի. տոմատի
սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգա
յին դոնդող (հրուշակային). մյուսլի. բրնձային
բլիթներ. սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ
(սննդային սառույց). չատնի (համեմունք).
գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտիլա
ներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
համեմունքներ աղցանների համար. թավալե
լու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային
թանձր ամոքանք. միսո. հացահատիկների հիմ
քով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև
նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտա
ցորենի ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի
սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի
համար). պահածոյացված բանջարանոցային
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի)
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրու
թյուններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակ
ների համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտա
գործելու համար. հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. գինե
քարաթթու խոհարարական նպատակների
համար. գլյուտենային հավելույթներ խոհա
րարական նպատակների համար. սոուսներ
մակարոնեղենի համար. հացահատիկային
սալիկներ. արմավենու շաքար. պատրաստի
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խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկ
ներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի
համար. պելմեններ. շոկոլադե զարդարանք
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. մանրաց
րած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ.
ուտե
լի թուղթ. ուտե
լի բրնձե թուղթ. հա
ցին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմ
բափ (բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուր
դով բրինձ). օնի
գի
րի. արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմն ահատիկ
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
[համեմունքներ]. խնձորի սոուս [համեմունք
ներ]. չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք):
____________________

(210) 20211772		

(111) 34302

(220) 16.08.2021

(151) 14.02.2022
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			(181) 16.08.2031
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան 0061,
Մասիսի 31, AM
(442) 01.09.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
վարդագույն, արծաթագույն, արծաթափայլ,
կապույտ, երկնագույն, բաց շագանակագույն,
մուգ շագանակագույն, բաց մարմնագույն,
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուր
ճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկան
դակներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ.
քաղցրավենիք. եգիպտացորենի փաթիլներ.
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
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էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ.
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում.
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք.
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային
ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպտացորենի ալ յուր.
մանանեխի փոշի. գարու ալ յուր. սոյայի ալ յուր.
ցորենի ալ յուր. ալ յուրից պատրաստված ուտե
լիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ.
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ.
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի).
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքա
հունց խմոր հրուշակեղենի համար. աղացած
կոճապղպեղ. կապակցող նյութեր պաղպա
ղակի համար. բնական կամ արհեստական
սառույց. սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա
խոհարարական նպատակների համար. սննդա
յին սնձան (սպիտակուցային նյութ). սննդային
ձավարներ. քացախ. կետչուպ (սոուս). կակա
ոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիք
ներ. մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող նյու
թեր երշիկեղենի համար. մակարոն (թխվածք).
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված
եգիպտացորեն. հաց. Ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցա
ներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալ յուր.
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավի
ոլի. մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն).
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). սագո.
սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպի
տակաձավար. սորբեթ (սառեցված աղանդեր).
սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր.
տարտեր (մրգա - բանջարեղենային կարկան
դակներ). վանիլի բուրավետարարներ խոհա
րարական նպատակների համար. վանիլին
(վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա
մսով (կերակուր). պաշտետով կարկանդակ
ներ. տնային պայմաններում միսը փափկաց
նող մթերքներ. սննդային սառույց. պաղպաղակ
պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմքով.
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. բուրա

02/2

№ՄԱՍ 1

վետարարներ սննդի համար, բացառությամբ
եթերային յուղերի. բուրավետարարներ ըմպե
լիքների համար, բացառությամբ եթերա
յին յուղերի. մանրացված վարսակ. մաքրված
վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի
փաթիլներ. վարսակաձավար. մատուտակի
ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ.
սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված նաբաթ
շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային արտադ
րանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս. ածիկի
լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար. ածիկ
սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնամոմ.
ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի ջուր
սնունդ պատրաստելու համար. սուշի. տոմատի
սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգա
յին դոնդող (հրուշակային). մյուսլի. բրնձային
բլիթներ. սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ
(սննդային սառույց). չատնի (համեմունք).
գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտիլա
ներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
համեմունքներ աղցանների համար. թավալե
լու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային
թանձր ամոքանք. միսո. հացահատիկների հիմ
քով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև
նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտա
ցորենի ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի
սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի
համար). պահածոյացված բանջարանոցային
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի)
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրու
թյուններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակ
ների համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտա
գործելու համար. հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. գինե
քարաթթու խոհարարական նպատակների
համար. գլյուտենային հավելույթներ խոհա
րարական նպատակների համար. սոուսներ
մակարոնեղենի համար. հացահատիկային
սալիկներ. արմավենու շաքար. պատրաստի
խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկ
ներ կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի
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համար. պելմեններ. շոկոլադե զարդարանք
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար.
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. մանրաց
րած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ.
ուտե
լի թուղթ. ուտե
լի բրնձե թուղթ. հա
ցին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմ
բափ (բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուր
դով բրինձ). օնիգիրի. արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմն ահատիկ
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
[համեմունքներ]. խնձորի սոուս [համեմունք
ներ]. չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք):
____________________

(210) 20211825		

(111) 34303

(220) 23.08.2021

(151) 14.02.2022
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			(181) 23.08.2031
(730) Ռաֆայել Արտակի Քոսյան, Շիրակի
մարզ, գ. Մեծ Մանթաշ, փ. 6, տուն 17, AM
(442) 16.09.2021
(540)

(511)
դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի ամրաց
ման համար. հղկաքարեր. պատրաստուկներ
գործիքներ սրելու համար. քարեր սափրվելու
համար (կապող միջոցներ). նշի յուղ. նշի օճառ.
համպար (պարֆյումերիա). պատրաստուկներ
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. օսլա
(ապրետուր). կարմիր կրոկուս ողորկման
համար. օճառներ. գործվածքների երանգները
վերականգնող օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի
համար. էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. կոս
մետիկական
պատրաստուկներ
լոգանքի
համար, օճառներ սափրվելու համար, շրթներկ,
բամբակե տամպոններ կոսմետիկական նպա
տակների համար. կոսմետիկական դիմակներ.
բերգամոտի յուղ. կավիճ սպիտակեցման
համար. մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական
կրեմն եր. պատրաստուկներ կաշվի գունաթափ
ման համար. աղեր սպիտակեցման համար.
սոդա սպիտակեցման համար. պատրաստուկ
ներ լվացքի համար. օսլա սպիտակեղենին փայլ
հաղորդելու համար, բուրավետ փայտանյութ,
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման
համար. բացառությամբ բժշկական նպատակ
ներով օգտագործվողների. լաքեր եղունգների
համար. միջոցներ գրիմ անելու համար. լոսյոն
ներ մազերի համար. մետաղների կարբիդներ
(հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյու
թեր). եթերային յուղեր մայրու ծառից. հրաբխա
յին մոխիր մաքրման համար. կոշիկի քսուքներ.
միջոցներ մազերը ներկելու համար. պատրաս
տուկներ մազերը գանգրացնելու համար.
արհեստական թարթիչներ. կոսմետիկական
միջոցներ թարթիչների համար. պատրաստուկ
ներ ողորկման համար. կոշիկների խնամքի
միջոցներ. մոմեր կահույքի և հատակների փայ
լեցման համար. փայլ տվող պատրաստուկներ
(ողորկման համար). կոշիկի մոմեր. կոշիկի
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կուպր. մոմ բեղերի համար. մոմ մանրահա
տակի համար. ողորկելու մոմեր. դերձակի մոմ.
եթերային յուղեր կիտրոնից. անուշաբույր ջուր
(օդեկոլոն). ներկանյութեր զուգարանի ջրի
համար. պահպանող բաղադրություններ կաշվի
համար (փայլեցնող). կորունդ (հղկանյութ). կոս
մետիկական միջոցներ կենդանիների համար.
կոսմետիկական հավաքածուներ, կոսմետիկա
կան միջոցներ, բամբակ կոսմետիկական նպա
տակների համար. մաքրող կավիճ. բծերը
հանելու միջոցներ. կոսմետիկական մատիտ
ներ. քսուքներ ողորկման համար. կոսմետիկա
կան կրեմն եր. լվացքի սոդա մաքրելու համար.
մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի համար.
մոմեր. կրեմն եր կաշվի համար. լվացող միջոց
ներ. բացառությամբ արդյունաբերական և
բժշկական նպատակների համար օգտագործ
վողների. լուծույթներ մաքրելու համար. ճար
պազերծող
միջոցներ.
բացառությամբ
արդյունաբերական նպատակների համար
օգտագործվողների. պատրաստուկներ դիմա
հարդարանքը հեռացնելու համար. ատամն ա
փոշիներ. կենցաղային հակադիրտեր. ալմաստի
փոշի (հղկանյութ). կենցաղային հակաստա
տիկներ. զմռնիտի թուղթ. պատրաստուկներ
լաքը հեռացնելու համար. զմռնիտի կտորներ.
պատրաստուկներ գունազերծման համար.
պատրաստուկներ
արծնուկը
հեռացնելու
համար. ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. բուրավետ
ջուր. հարդարանքի ջուր. օճառածառի կեղև
լվացքի համար. զմռնիտ. խունկ. դեպիլ յատոր
ներ. մազահեռացնող մոմ. պատրաստուկներ
լվացքը թրջելու համար. եթերային էսենցիաներ
(բնահյութեր). եթերային յուղեր. ծաղիկների
էքստրակտներ (պարֆյումերիա). գրիմ. պատ
րաստուկներ մաքրելու համար. հիմքեր ծաղկա
յին օծանելիքների համար. բաղադրություններ
հոտավետ նյութերով ծխեցման համար (պար
ֆյումերիա). բուրավետիչներ ամոքահունց խմո
րից պատրաստվող հրուշակեղենի համար
(եթերային յուղեր). գաուլտերյան յուղ. կոսմետի
կական վազելին. գերանիոլ. յուղեր կոսմետի
կական
նպատակների
համար.
ջրածնի
պերօքսիդ կոսմետիկական նպատակների
համար. հելիոտրոպին. կոսմետիկական յուղեր.
հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր, որոնք
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների
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համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր.
իոնոն (պարֆյումերիա). լոսյոններ կոսմետիկա
կան նպատակների համար. հարդարանքի
կաթ. սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի
համար. արդուզարդի միջոցներ. դիմապակի
ները մաքրելու հեղուկներ. պատրաստուկներ
գործվածքները կոկելու (օսլայելու) համար.
անանուխի էսենցիա (եթերայուղ). դաղձ օծանե
լիքի արտադրության համար. կոսմետիկական
միջոցներ հոնքերի համար. մուշկ, չեզոքացնող
միջոցներ մշտագանգրացման համար. շամ
պուններ. օծանելիք. արհեստական եղունգներ.
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի համար.
պատրաստուկներ պատի պաստառները մաք
րելու համար. ողորկման թուղթ. ապակե հղկա
թուղթ.
պարֆյումերիային
արտադրանք.
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու
համար. օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. հղկա
քարեր ողորկման համար. պեմզա (չեչաքար).
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների
համար. դիմափոշի. պատրաստուկներ սափր
վելու համար. հոտազերծող օճառներ. հոտա
վետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի
բուրավետացման համար. սաֆրոլ. հատով
օճառներ հարդարանքի համար. սոդայի մոխ
րաջուր. մատիտներ հոնքերի համար. հարդա
րանքի (արդուզարդի) տալկ. կոսմետիկական
ներկանյութեր. բևեկնայուղ ճարպազերծման
համար. տերպենթինի յուղ ճարպազերծման
համար. տերպեններ (եթերային յուղեր). հղկա
պաստառ, զմռնիտային պաստառ ապակե
հղկանյութով. արդուզարդի միջոցներ քրտնելու
դեմ (արդուզարդի պարագաներ). օճառներ
քրտնելու դեմ. կիզելգուր ողորկման համար.
հղկանյութեր. հղկաթուղթ. անուշադրի սպիրտ
(լվացող, մաքրող միջոց). ալ յումինային շիբեր
(հականեխիչներ). նշի կաթ կոսմետիկական
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ
ժանգը հեռացնելու համար. կոսմետիկական
միջոցներ արևայրուքի համար. բուրավետիչներ
(եթերային յուղեր). բուրավետիչներ ըմպելիք
ների համար (եթերային յուղեր). կենցաղային
քիմիական գունաբացող նյութեր սպիտակե
ղենի համար. աղեր վաննաների համար. բացա
ռությամբ
բժշկական
նպատակներով
օգտագործվողների. ներկանյութեր մորուքի և
բեղերի համար. կոսմետիկական միջոցներ
նիհարելու համար. սոսինձներ արհեստական
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թարթիչների ամրացման համար. պատրաս
տուկներ ներկերը հեռացնելու համար. դեկորա
տիվ փոխատիպ նկարներ կոսմետիկական
նպատակների համար. դեկորատիվ փոխատիպ
նկարներ
կոսմետիկական
նպատակների
համար. կապակցող միջոցներ կոսմետիկական
նպատակների համար. գունազրկող միջոցներ
կոսմետիկական նպատակների համար. պատ
րաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը փափ
կացնելու համար. պատրաստուկներ ատամն երի
պրոթեզները մաքրելու համար. պատրաստուկ
ներ ջրհորդանները մաքրելու համար. շամպուն
ներ ընտանի կենդանիների համար (ոչ
բուժական խնամքի միջոցներ). կոսմետիկական
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ. պատ
րաստուկներ ատամն երի պրոթեզների ողորկ
ման համար. կպչուն նյութեր կոսմետիկական
միջոցների համար. սափրվելու լոսյոններ. լաքեր
մազերի համար. թարթիչների տուշ՝ ներկ.
հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտե
րից. աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման
համար. պատրաստուկներ չոր մաքրման
համար. պատրաստուկներ մանրատախտակի
վրայից մոմը հեռացնելու համար (մաքրող
միջոցներ). սահումը կանխող մոմ հատակի
համար. հեղուկներ հատակի համար, որոնք
կանխում են սահելը. սեղմված օդով բալոններ
մաքրման և փոշու հեռացման համար. ժել
ատամն երի սպիտակեցման համար. լվացող
միջոցներով տոգորված ջնջոցներ մաքրելու
համար. պատրաստուկներ բույսերի տերևնե
րին փայլ հաղորդելու համար. խնկաձողիկներ.
խոնավակլանիչ նյութեր սպասք լվացող մեքե
նաների համար. օդի բուրավետիչներ. շերտիկ
ներ շնչառությունը թարմացնելու համար.
հոտազերծիչներ
ընտանի
կենդանիների
համար. մաքրող միջոցներ անձնական հիգիե
նայի համար. ախտահանիչներ կամ հոտազեր
ծիչներ. պատրաստուկներ հալվե վերայով
կոսմետիկական նպատակների համար. ժելեր
մերսման համար. բացառությամբ բժշկական
նպատակներով
օգտագործվողների.
փայլ
շրթունքների համար. բալզամն եր. բացառու
թյամբ բժշկական նպատակներով օգտագործ
վողների, չոր շամպուններ. կպչուն պիտակներ
եղունգների համար. արևապաշտպան պատ
րաստուկներ. եթերային յուղեր ցիտրոնից. հինա
(կոսմետիկական ներկանյութ). գուտալին (կոշի
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կի քսուք). տու
փեր շրթներ
կի հա
մար. պատ
րաստուկներ լոգանքի համար ոչ բժշկական
նպատակների համար. մազերի լավորակիչներ.
պատրաստուկներ մազերն ուղղելու համար.
դիմահարդարումը հեռացնող պատրաստուկնե
րով տոգորված անձեռոցիկներ. կոլագեններ
(սոսնձանյութ) կոսմետիկական նպատակների
համար. սպիտակեցնող շերտիկներ ատամն երի
համար. սննդային բուրավետիչներ (եթերային
յուղեր). բուսական կոսմետիկական միջոցներ.
ոչ բուժական մաքրող միջոցներ անձնական
հիգիենայի համար. բուսական էքստրակտներ
կոսմետիկական նպատակների համար. եղունգ
ների լաքահանիչներ. մոմ հատակի համար.
շամպուններ կենդանիների համար (ոչ բժշկա
կան խնամքի միջոցներ). պատրաստուկներ
աչքերը լվանալու համար. ոչ բժշկական նպա
տակների համար. հեշտոցային լուծույթներ
անձնական հիգիենայի կամ հոտազերծման
համար. կենցաղային քիմիական պատրաս
տուկներ մաքրելու համար. բույր տարածող
հոտավետ եղեգներ. սպիտակեցնող (գունազր
կող) միջոցներ կենցաղային նպատակների
համար. մերսման մոմեր կոսմետիկական նպա
տակների համար. կոսմետիկական միջոցներ
երեխաների համար. շնչառությունը թարմաց
նող պատրաստուկներ անձնական հիգիենայի
համար. մաքրող միջոցներով տոգորված ման
կական անձեռոցիկներ. բասմա (կոսմետիկա
կան ներկանյութ). աչքի ժելային վիրակապեր
կոսմետիկական նպատակների համար. փայլփ
լուքներ եղունգների համար. միցել յար ջուր.
մարմն ի ներկեր կոսմետիկական նպատակների
համար. մարմն ի հեղուկ լատեքսային ներկեր
կոսմետիկական նպատակների համար. ատամ
նամածուկ. դիմահարդարումը հեռացնող պատ
րաստուկներով տոգորված բամբակ. լվացքի
անձեռոցիկներ
գունաթափումը
կանխելու
համար. չորացնող հակաստատիկ անձեռոցիկ
ներ. փայ
լեր մարմնի հա
մար, կրկնա
կի կո
պի
ժապավեններ.
դաս 5. ատամն աբուժական հղկանյութեր,
ակոնիտին, սոսինձ ատամի պրոթեզների
համար. պատրաստուկներ օդը մաքրելու
համար. սպիտակուցային սննդամթերք բժշկա
կան նպատակների համար. սպիտակուցային
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների
համար. բժշկական սպիրտ. ալդեհիդներ դեղա
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գործական նպատակների համար. ազնիվ
մետաղների համահալվածքներ ատամն աբու
ժական նպատակների համար. ատամն աբու
ժական ամալգամն եր (սնդկազոդք). օսլա
դիետիկ կամ դեղագործական նպատակների
համար. անզգայացնող միջոցներ. սամիթի յուղ
բժշկական նպատակների համար. կպչուն սպե
ղանիներ. արջընկույզի կեղև (տոնուսը բարձ
րացնող միջոց) բժշկական նպատակների
համար. պատրաստուկներ վնասատու կենդա
նիներին ոչնչացնելու համար. հակաասթմատիկ
թեյերի փունջ. ցրտահարությունից պաշտպա
նող քսուքներ դեղագործական նպատակների
համար. պատրաստուկներ թութքը բուժելու
համար. պատրաստուկներ տնային սնկերը ոչն
չացնելու համար. միջոցներ գլխացավի դեմ.
ցեցից պաշտպանող պատրաստուկներ. միջոց
ներ մակաբույծների դեմ. հականեխիչներ.
հականեխիչ բամբակ. հակադիուրետիկ պատ
րաստուկներ. գորտնուկներ բուժող մատիտներ.
ապանեխված բամբակ. սնուցիչ միջավայրեր
մանրէների կուլտուրաների համար. մանրէա
բանական պատրաստուկներ բժշկական և
անասնաբուժական նպատակների համար.
մանրէական թույներ. մանրէական պատրաս
տուկներ բժշկական և անասնաբուժական նպա
տակների համար. հակակոշտուկային օղակներ
ոտքերի համար. լոգանքների պատրաստուկ
ներ բժշկական նպատակների համար. աղեր
հանքային ջրերով լոգանքի համար. թթվածնա
յին վաննաներ. ծովի ջուր բուժիչ լոգանքների
համար. բուժիչ պատրաստուկներ լոգանքի
համար.
բալասանային
պատրաստուկներ
բժշկական նպատակների համար. վիրակապա
յին կալանդներ (բանդաժներ). բալզամն եր
(բալասաններ)
բժշկական
նպատակների
համար. լվացող միջոցներ անասունների համար
(միջատասպաններ). բիոցիդներ. բիսմութի
պատրաստուկներ դեղագործական նպատակ
ների համար. միջատասպան միջոցներ. փայ
տածուխ
դեղագործական
նպատակների
համար. դեղորայքային կոնֆետներ. բուժիչ
ցեխեր. ցեխեր լոգանքների համար. պատրաս
տուկներ այրվածքները մշակելու համար. կաշու
(ակացիայի, արմավենու էքստրակտ) դեղագոր
ծական նպատակների համար. պատրաստուկ
ներ ոսկրակոշտուկները բուժելու համար.
կալոմել (ֆունգիցիդ). փոշի ճանճասպեղանուց.
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ռետին ատամն աբուժական նպատակների
համար. օշարակներ դեղագործական նպա
տակների համար. դեղապատիճներ. դեղագոր
ծական պատրաստուկներ. վիրակապեր տաք
կոմպրեսների համար. բամբակյա կտորներ
բժշկական (բուժական) նպատակների համար.
ծվատուք բժշկական նպատակների համար.
կրային պատրաստուկներ դեղագործական
նպատակների համար. լվացող միջոցներ շների
համար (միջատասպաններ). ռեպելենտներ
շների համար. քիմիա-դեղագործական պատ
րաստուկներ. քլորալի ջրային լուծույթ դեղա
գործական նպատակների համար. քլորաֆորմ.
ծխախոտ չպարունակող սիգարետներ բժշկա
կան նպատակների համար. ատամի ցեմենտ
ներ. ցեմենտ կենդանիների սմբակների համար.
կաղապարամոմեր ատամն աբուժական նպա
տակների համար. մոմեր ծխահարման համար.
կոկաին, հակամակաբուծային վզակապեր կեն
դանիների համար. աչքի թրջոցներ. վիրակա
պեր կոմպրեսների համար. վիտամինային
պատրաստուկներ. քիմիական հաղորդիչներ
էլեկտրակարդիոգրաֆիական
էլեկտրոդների
համար. կենդուրանգի կեղև բժշկական նպա
տակների համար. դեղեր փորկապության դեմ.
լուծույթներ հպաոսպնյակների համար. քիմիա
կան հակաբեղմն ավորիչ միջոցներ. ռադիոլոգի
ական
ցայտունակ
նյութեր
բժշկական
(բուժական) նպատակների համար. պատրաս
տուկներ կոշտուկները հեռացնելու համար.
բամբակ բժշկական նպատակների համար.
դեղագործական պատրաստուկներ արևայ
րուքը բուժելու համար. կաուստիկ մատիտներ.
ցրտահարման ժամանակ օգտագործվող պատ
րաստուկներ. արյուն կանգնեցնող մատիտներ.
կրոտոնի կեղև. կուրարե (ուժեղ թույն). պատ
վաստանյութեր. լվացող միջոցներ բժշկական
նպատակների համար. եփուկներ դեղագործա
կան նպատակների համար. նյութեր ատամ
նալցման
համար.
նյութեր
ատամն երի
ծեփապատճենների համար. լաքեր ատամն երի
համար. մածիկներ (մաստիկա) ատամն երի
համար. բժշկական վիրակապման նյութեր.
ճենապակի ատամի պրոթեզների համար.
պատրաստուկներ ատամն երի դուրս գալը հեշ
տացնելու համար. արյունը մաքրող միջոցներ.
ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ նպատակ
ների համար. հոտազերծիչներ. բացառությամբ
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մարդկանց կամ կենդանիների համար նախա
տեսվածների. պատրաստուկներ մկներին ոչն
չացնելու
համար.
հաց
շաքարախտով
հիվանդների համար. մարսողությանը նպաս
տող դեղագործական միջոցներ. դիգիտալին.
ցավազրկողներ. դեղամիջոցներ. լրացված ճամ
փորդական դեղատուփեր. մագնեզիադ դեղա
գործական նպատակների համար. պատրինջի
ջուր դեղագործական նպատակների համար.
հանքային ջրեր բժշկական նպատակների
համար. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող
աղեր. ստորերկրյա տաք ջրեր. ծառերի կեղև
ներ դեղագործական նպատակների համար.
էլիքսիրներ (դեղագործական պատրաստուկ
ներ). լուծիչներ կպչուն սպեղանիները հեռացնե
լու համար. հակասպորային պատրաստուկներ.
վիրախծուծներ. տամպոններ վերքերը բուժելու
համար. աղեր բժշկական նպատակների
համար. բարդ եթերներ դեղագործական նպա
տակների համար. պարզ եթերներ դեղագործա
կան նպատակների համար. վիրաբուժական
վիրակապման նյութեր. էվկալիպտի (նիվենու)
թուրմ դեղագործական նպատակների համար.
էվկալիպտ (նիվենի) դեղագործական նպա
տակների համար. լուծողականներ (մաքրող
միջոցներ). ալ յուր դեղագործական նպատակ
ների համար. կաթնային չոր խառնուրդներ
մանկական սննդի համար. ջերմն իջեցնող
միջոցներ. սամիթ բժշկական նպատակների
համար. դեղաթուրմեր. բուժիչ թեյեր. ձկան յուղ.
ֆունգիցիդներ. նյարդերը ամրապնդող միջոց
ներ. գվայակոլ դեղագործական նպատակների
համար. որդաթափ միջոցներ. թանզիֆ վիրա
կապերի համար. լուծողական միջոցներ. դոն
դողանյութ (ժելատին) բժշկական նպատակների
համար. բոգ (օձադեղ) դեղագործական նպա
տակների համար. մանրէասպաններ, գլիցերա
ֆոսֆատներ. ռետին բժշկական նպատակների
համար. կտավատի սերմ դեղագործական նպա
տակների համար. քսուքներ բժշկական նպա
տակների համար. քսուքներ անասնաբուժական
նպատակների համար. կթելու ժամանակ
օգտագործվող քսուք. քիմիական պատրաս
տուկներ հղիության ախտորոշման համար. բու
ժիչ
յուղեր.
հեմատոգեն.
հեմոգլոբին.
դեղաբույսեր. հորմոններ բժշկական նպատակ
ների համար. մանանեխի յուղ դեղագործական
նպատակների համար. հիդրաստին. հիդրաս
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տինին. խոնավածուծ բամբակ. սերմն ահեղուկ
արհեստական բեղմն ավորման համար. ռեպե
լենտներ միջատների դեմ. յոդի թուրմ. պեպ
տոններ
դեղագործական
նպատակների
համար. յոդաֆորմ. իռլանդական մամուռ
բժշկական նպատակների համար. յալապա (լու
ծողականներ). ունաբ դեղորայքային. մատու
տակ դեղագործական նպատակների համար.
ծխախոտի լուծամզուքներ (էքստրակտներ)
(միջատասպաններ). կաթնային ֆերմենտներ
դեղագործական նպատակների համար. ածի
կակաթից ըմպելիքներ բժշկական նպատակ
ների համար. լվացող միջոցներ կենդանիների
համար (միջատասպաններ). ալ յուր կտավատի
սերմից դեղագործական նպատակների համար.
լոսյոններ
դեղագործական
նպատակների
համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) դեղագործա
կան նպատակների համար. պատրաստուկներ
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար.
խմորիչներ դեղագործական նպատակների
համար. պատրաստուկներ ցամաքային կակ
ղամորթներին ոչնչացնելու համար. քսուքներ,
լուպուլին
դեղագործական
նպատակների
համար. ծամոն բժշկական նպատակների
համար. մանգրենու կեղև դեղագործական
նպատակների համար. կանացի հիգիենիկ
կիսավարտիքներ. դաղձ (անանուխ) դեղագոր
ծական նպատակների համար. քիմիական
պատրաստուկներ միլդյուի դեմ մշակման
համար. ածիկ դեղագործական նպատակների
համար. պատրաստուկներ վնասատու բույսերը
ոչնչացնելու համար. ծծմբային ձողիկներ
(ախտահանիչ միջոցներ). բժշկական շրթնաք
սուքներ. թուրմեր բժշկական նպատակների
համար. շիճուկներ. մենթոլ. սնդիկային քսուք
ներ. սնուցիչ նյութեր միկրոօրգանիզմն երի
համար. միկրոօրգանիզմն երի մանրէախմբեր
բժշկական կամ անասնաբուժական նպատակ
ների համար. պաստեղներ դեղագործական
նպատակների համար. թույն առնետների
համար. կպչուն ճանճորսներ. պատրաստուկ
ներ ճանճերին ոչնչացնելու համար. մանանեխ
դեղագործական նպատակների համար. լոսյոն
ներ անասնաբուժական նպատակների համար.
միրոբալանի կեղև դեղագործական նպատակ
ների համար. քիմիական պատրաստուկներ
մրիկով վարակված հատիկաբույսերը մշակելու
համար. թմրադեղեր. հոտոտելի աղեր. քսուք
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ներ դեղագործական նպատակների համար.
ափիոնային պատրաստուկներ. ափիոն. օպո
դելդոկ. պատրաստուկներ օրգանաբուժության
համար. ոսկու ամալգամն եր (սնդկազոդք)
ատամն երի համար. պեկտիններ դեղագործա
կան նպատակների համար. հիգիենիկ տամ
պոններ կանանց համար. հիգիենիկ սրբիչներ.
միջադիրներ. ֆենոլներ դեղագործական նպա
տակների համար. թուղթ մանանեխային սպե
ղանիների համար. միջոցներ մակաբույծներին
ոչնչացնելու համար. դեղագործական պատ
րաստուկներ մաշկի խնամքի համար. խոտա
թուրմեր բժշկական նպատակների համար.
դեղագործական
պատրաստուկներ
թեփը
հեռացնելու համար. պեպսիններ (ֆերմենտներ)
դեղագործական
նպատակների
համար.
պատիճներ դեղագործական նպատակների
համար. առաջին օգնության լրացված դեղա
տուփեր. ֆոսֆատներ դեղագործական նպա
տակների համար. քիմիական պատրաստուկներ
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար. միջոցներ
ոտքերը քրտնելու դեմ. արյան պլազմա. թույ
ներ. կալիումի աղեր բժշկական նպատակների
համար, պիրետրումի փոշի, քվեբրախո (դաբա
ղային էքստրակտ) բժշկական նպատակների
համար, քվասիա (տոնուսը բարձրացնող միջոց)
բժշկական նպատակների համար. քինաքինայի
(խինինի) կեղև բժշկական նպատակների
համար. քինին բժշկական նպատակների
համար. քինոլին բժշկական նպատակների
համար. ռադիոակտիվ նյութեր բժշկական (բու
ժական) նպատակների համար. ռադիում
բժշկական նպատակների համար. բուժիչ
արմատներ. խավարծիլի արմատներ դեղագոր
ծական նպատակների համար. տոնուսը բարձ
րացնող միջոցներ (դեղային պատրաստուկներ).
ազոտաթթվական հիմն ային բիսմութ դեղագոր
ծական նպատակների համար. սարսապարիլ
բժշկական նպատակների համար. արյուն
բժշկական նպատակների համար. բժշկական
տզրուկներ. ուսի վիրաբուժական վիրակապեր.
ցավամոքիչ դեղամիջոցներ տրանկվիլիզատոր
ներ. հասկաժանգ դեղագործական նպատակ
ների համար. դեղամիջոցներ շիճուկաբուժության
համար. մանանեխի սպեղանի. պատրաստուկ
ներ հողը մանրէազերծելու համար. քնաբերներ.
նատրիումի աղեր բժշկական նպատակների
համար. պատրաստուկներ մանրէազերծման
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համար. ստրիխնին. արյուն կանգնեցնող (արյու
նարգել) միջոցներ. շաքար բժշկական նպա
տակների
համար.
սուլֆամիդային
պատրաստուկներ (դեղորայքային պատրաս
տուկներ). դեղամոմեր, գինեքար դեղագործա
կան նպատակների համար. բևեկնայուղ
դեղագործական նպատակների համար. տեր
պենթին
դեղագործական
նպատակների
համար. թիմոլ դեղագործական նպատակների
համար. միջոցներ քրտնելու դեմ. հատուկ նյու
թերով տոգորված թուղթ ցեցերի դեմ. անասնա
բուժական
պատրաստուկներ.
քիմիական
պատրաստուկներ վարակված խաղողը մշակե
լու համար. պատրաստուկներ վնասատուներին
ոչնչացնելու համար. թարախաքաշ միջոցներ.
ացետատներ դեղագործական նպատակների
համար. թթուներ դեղագործական նպատակ
ների համար. կպչուն ժապավեններ բժշկական
նպատակների համար. ալկալոիդներ բժշկա
կան նպատակների համար. դիետիկ սննդամ
թերք բժշկական նպատակների համար.
մանկական սնունդ. ալ յումինի ացետատ դեղա
գործական նպատակների համար. նշի կաթ
դեղագործական նպատակների համար. քսուք
ներ արևայրուքի դեմ. լոգանքի աղեր բժշկական
նպատակների համար. մատուտակի ձողիկներ
դեղագործական նպատակների համար. խմելու
սոդա դեղագործական նպատակների համար.
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական
նպատակների համար. բրոմ դեղագործական
նպատակների համար. դիետիկ ըմպելիքներ
բժշկական նպատակների համար. քափուրի
յուղ բժշկական նպատակների համար. քափուր
բժշկական նպատակների համար. բյուրեղաց
ված սառնաշաքար բժշկական նպատակների
համար.
կարբոնիլ
(հակամակաբուծային
միջոց). ալգիցիդներ. լեցիթին բժշկական նպա
տակների համար. գազեր բժշկական նպատակ
ների
համար.
ամենօրյա
միջադիրներ
(հիգիենիկ). մայր մեղվի կաթ դեղագործական
նպատակների համար. բժշկական միջոցներ
նիհարելու համար. բարդ ցել յուլոզային (թաղան
թանյութային) եթերներ դեղագործական նպա
տակների
համար.
կաուստիկներ
դեղագործական նպատակների համար. պարզ
ցել յուլոզային (թաղանթանյութային) եթերներ
դեղագործական նպատակների համար. հացա
հատիկային բույսերի մշակման երկրորդական
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արգասիքներ
բժշկական
նպատակների
համար. քիմիական պատրաստուկներ դեղա
գործական նպատակների համար. կոլոդիում
դեղագործական նպատակների համար. թթու
գինեքար
դեղագործական
նպատակների
համար. կրեոզոտ (փայտի տոգորանյութ) դեղա
գործական նպատակների համար. ատամն ա
բուժական դեղամիջոցներ. դեղամիջոցներ
մարդու համար. դեղամիջոցներ անասնաբու
ժական նպատակների համար. ախտորոշման
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների
համար. գլիցերին բժշկական նպատակների
համար. միքստուրաներ. ֆերմենտներ դեղա
գործական նպատակների համար. ծծմբածա
ղիկ դեղագործական նպատակների համար.
ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) դեղագործական
նպատակների համար. ծխելու խոտեր բժշկա
կան նպատակների համար. բժշկական պատ
րաստուկներ ծխեցման համար. գխտորաթթու
դեղագործական նպատակների համար. վազե
լին բժշկական նպատակների համար. խաղո
ղաշաքար (գլյուկոզա) բժշկական նպատակների
համար. դեղնախեժ բժշկական նպատակների
համար. գուրյուն-բալզամ (բալասան) բժշկա
կան նպատակների համար. գայլուկի լուծամ
զուքներ
(էքստրակտներ)
դեղագործական
նպատակների համար. գերչակի յուղ բժշկական
նպատակների համար. ջրածնի պերօքսիդ
բժշկական նպատակների համար. յոդ դեղա
գործական նպատակների համար. յոդիդներ
դեղագործական նպատակների համար. ալկա
լիական մետաղների յոդիդներ դեղագործական
նպատակների համար. իզոտոպներ բժշկական
նպատակների համար. դիետիկ նյութեր բժշկա
կան (բուժական) նպատակների համար. խան
ձարուրներ
անմիզապահությամբ
տառապողների
համար.
կենսաբանական
պատրաստուկներ անասնաբուժական նպա
տակների համար. քիմիական պատրաստուկ
ներ
բժշկական
նպատակների
համար.
քիմիական պատրաստուկներ անասնաբուժա
կան նպատակների համար. քիմիական ռեակ
տիվ
ն եր բժշկական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար. պատրաստուկներ հպա
ոսպնյակների մաքրման համար. դիաստազ
(խմորիչ) բժշկական նպատակների համար.
սննդային նրբաթելեր. ֆերմենտներ բժշկական
նպատակների համար. ֆերմենտներ անասնա
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բուժական նպատակների համար. ֆերմենտա
յին (խմորիչ) պատրաստուկներ բժշկական
նպատակների համար. ֆերմենտային (խմորիչ)
պատրաստուկներ անասնաբուժական նպա
տակների համար. հիգիենիկ կիսավարտիքներ
անմիզապահությամբ տառապողների համար.
չորարարներ բժշկական նպատակների համար.
դեղամիջոցներով տոգորված անձեռոցիկներ.
միկրոտարրերով պատրաստուկներ մարդկանց
և կենդանիների համար.
ամինաթթուներ
բժշկական նպատակների համար. ամինաթթու
ներ անասնաբուժական նպատակների համար.
բարձիկներ կրծքով կերակրելիս օգտագործելու
համար. մայրու կեղև. որն օգտագործվում է
որպես ռեպելենտ՝ վանիչ նյութ. ախտահանիչ
միջոցներ քիմիական զուգարանների համար.
ձկան ալ յուր դեղագործական նպատակների
համար. սննդային հանքային հավելումն եր.
բժշկական միջոցներ ատամի խոռոչի խնամքի
համար. սննդային հավելումն եր. ոսկրացեմենտ
վիրաբուժական և ոսկրաբուժական նպատակ
ների համար. ծխեցման համար ռեպելենտներ
միջատների դեմ, ակարիցիդներ (տիզասպան
ներ). հակաբիոտիկներ. բժշկական նպատակ
ներով օգտագործվող միջոցներ ախորժակը
ճնշելու համար. պատրաստուկներ բրոնխները
լայնացնելու համար. կոշտուկային բարձիկներ.
մոլեսկին (բամբակե գործվածք) բժշկական
նպատակների համար. հեշտոցային լուծույթներ
բժշկական նպատակների համար. բժշկական
պատրաստուկներ մազերն աճեցնելու համար.
ստերոիդներ. օժանդակ միջոցներ բժշկական
նպատակների համար. վիրաբուժական հյուս
վածքապատվաստներ կենդանի հյուսվածքնե
րից. բժշկական նպատակներով օգտագործվող
աչքի վիրակապեր. թթվածին բժշկական նպա
տակների համար. հոտազերծիչներ հագուստի
կամ մանածագործվածքային արտադրանքի
համար. օդը թարմացնող հոտազերծիչներ. հեշ
տոցային լվացման միջոցներ բժշկական նպա
տակների
համար.
ցողունային
բջիջներ
բժշկական (բուժական) նպատակների համար.
ցողունային բջիջներ անասնաբուժական նպա
տակների համար. կենսաբանական հյուսվածք
ների մշակաբույսեր բժշկական նպատակների
համար. մշակաբույսեր կենսաբանական հյուս
վածքներից անասնաբուժական նպատակների
համար. սառեցնող հեղուկացիրներ բժշկական
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նպատակների համար. քսանյութեր ինտիմ
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ
հալվե վերայից դեղագործական նպատակների
համար. մարգարտե դիմափոշի բժշկական
նպատակների
համար.
պատրաստուկներ
սեռական
ակտիվությունը
պակասեցնելու
համար. մանկական խանձարուրներ. մանկա
կան կիսավարտիք-խանձարուրներ. բուժական
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար.
հաբեր ախորժակը զսպելու համար. հաբեր
նիհարելու համար. արևայրուքի հաբեր. հաբերհակաօքսիդանտներ. սննդային հավելումն եր
կենդանիների համար. սպիտակուցային սննդա
յին հավելումն եր. սննդային հավելումն եր կտա
վատի սերմերից. սննդային հավելումն եր
կտավատի սերմի յուղից. սննդային հավելում
ներ ցորենի ծիլերից. խմորիչի սննդային հավե
լումն եր. սննդային հավելումն եր մայր մեղվի
կաթից. ակնամոմ դեղագործական նպատակ
ների համար. սննդային հավելումն եր ակնամո
մից.
սննդային
հավելումն եր
բույսերի
ծաղկափոշուց. սննդային հավելումն եր ֆեր
մենտներից. սննդային հավելումն եր խաղողա
շաքարից (գլյուկոզայից). սննդային հավելումն եր
լեցիթինից. սննդային հավելումն եր ալգինա
տից. ալգինատներ դեղագործական նպատակ
ների համար. սննդային հավելումն եր կազեինից.
սննդային հավելումն եր պրոտեինից. պրոտեի
նից սննդային հավելումն եր կենդանիների
համար. ռեակտիվ թուղթ բժշկական նպատակ
ներով. սպիրտ դեղագործական նպատակների
համար. պեստիցիդներ. խանձարուրներ ընտա
նի կենդանիների համար. ախտահանիչ միջոց
ներ. վիրաբուժական սոսինձ. ախտորոշիչ
կենսաբանական նշիչներ բժշկական նպատակ
ների համար. պատրաստուկներ կորյակային
հիվանդությունները բուժելու համար. բուժա
կան անասնակեր կենդանիների համար.
ախտորոշիչ պատրաստուկներ անասնաբուժա
կան նպատակների համար. բամբակյա փայ
տիկներ բժշկական օգտագործման համար
բամբակյա տամպոններ բժշկական նպատակ
ների համար. մանկական սննդային խառնուրդ
ներ. կաթի փոշի երեխաների համար.
հյուսվածքապատվաստներ (կենդանի հյուս
վածքներ). կոլագեն բժշկական նպատակների
համար. բուսային լուծամզուքներ (էքստրակտ
ներ) դեղագործական նպատակների համար.
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դեղագործական ապրանքներ. միկրոօրգա
նիզմն երից պատրաստուկներ բժշկական կամ
անասնաբուժական նպատակների համար.
ֆիտոթերապևտիկ պատրաստուկներ բժշկա
կան նպատակների համար. բույսերի էքստ
րակտներ բժշկական նպատակների համար.
սեռական տոնուսը բարձրացնող ժելեր. իմու
նախթանիչներ. նուտրիցևտիկ պատրաստուկ
ներ
թերապևտիկ
կամ
բժշկական
նպատակներով. բժշկական նպատակներին
հարմարեցրած սառեցումով չորացրած սնունդ.
բժշկական նպատակներին հարմարեցված
համասեռ սնունդ, նախապես լցված ներարկիչ
ներ բժշկական նպատակներով. բժշկական
նպատակներին հարմարեցրած սառեցումով
չորացրած միս. ռեակտիվ թուղթ անասնաբու
ժական նպատակներով. կապակցող միջոցներ
բժշկական նպատակների համար. բուժիչ
ատամն ափոշիներ. բուժիչ պատրաստուկներ
ոջիլների դեմ (պեդիկուլիցիդներ). ոջիլասպան
շամպուններ. միջատասպան շամպուններ կեն
դանիների համար. անասնաբուժական միջա
տասպան լվացող միջոցներ. հակամանրէային
օճառներ. ձեռքերը լվանալու հակամանրէային
միջոցներ. սափրվելուց հետո օգտագործվող
բուժական լոսյոններ. բուժիչ շամպուններ.
արդուզարդի բուժիչ պատրաստուկներ. մազերի
բուժիչ լոսյոններ. բուժիչ չոր շամպուններ. բու
ժիչ շամպուններ ընտանի կենդանիների
համար. ախտահանող օճառներ. բուժիչ օճառ
ներ. մերսման մոմեր թերապևտիկ նպատակ
ների համար. ասաիի փոշու հիմքի վրա
սննդային հավելումն եր. վիտամինային հավե
լումն երով սպեղանալաթեր. սննդային հավե
լումն եր
կոսմետիկական
ազդեցությամբ.
նիկոտինային ծամոն (խեժ) ծխելուց հրաժարվե
լու համար. նիկոտինային սպեղանալաթ ծխե
լուց հրաժարվելու համար. դենդրիմերի հիմքով
պոլիմերից պատրաստված դեղապատիճներ
դեղագործական արտադրանքի համար. քիմի
ական պատրաստուկներ վարակված հացահա
տիկային բույսերը մշակելու համար. մաշկային
ներարկային լցանյութեր. միջատասպան նյու
թերով տոգորված ապարանջաններ. բուժիչ
ատամն ամածուկ. մերսման ժելեր բժշկական
նպատակների համար. ցավազրկող ձողեր
գլխացավի դեմ. հակաբեղմն ավորիչ սպունգ
ներ. միանգամյա օգտագործման լողալու խան
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ձարուրներ երեխաների համար. բազմակի
օգտագործման լողալու խանձարուրներ երեխա
ների համար. խանձարուրներ փոխելու միան
գամյա օգտագործման փռոցներ երեխաների
համար. կենդանի հյուսվածքներ պարունակող
ոսկրային լցանյութեր. լիցքավորված թթվածնա
յին բալոններ բժշկական նպատակների համար.
կանեփ բժշկական նպատակների համար.
հոտազերծիչներ
զուգարանային
արկղերի
համար.
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման
հարցերում.
հայտարարու
թյունների փակցնում. գովազդային նյու
թերի տարածում. ապրանքների ցուցադրում.
նմուշների տարածում. գովազդային նյութերի
վարձույթ. գովազդ. ռադիոգովազդ. հեռուս
տագովազդ. աղորդագրությունների գրառում
(գրասենյակային աշխատանքներ). ցուցահան
դեսների կազմակերպում առևտրային կամ
գովազդային նպատակներով. հեռախոսա
զանգերին պատասխանելու ծառայություններ
բացակայող բաժանորդների համար. ինտե
րակտիվ գովազդ համակարգչային ցանցում.
մանրածախ վաճառքի նպատակով ապրանք
ների ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով.
հեռահաղորդակցական
ծառայությունների
բաժանորդագրում երրորդ անձանց համար.
գովազդի մանրակերտում. գովազդի մանրա
կերտում. գովազդային ծառայություններ վճարել
մեկ կտտոցով (PPC). տվյալների էլեկտրոնային
հիմն ապաշարներում տվյալների նորացում և
պահում. ապրանքներ և ծառայություններ գնող
ների և վաճառողների համար առցանց վաճա
ռատեղի տրամադրում, տվյալների և գրավոր
հաղորդագրությունների գրանցում. արտաքին
գովազդ. կորպորատիվ հաղորդակցության
ծառայություններ. հեռախոսային կոմուտա
տորի ծառայություններ:
____________________
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(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սև, կապտավուն կանաչ(pantone No 348C),
դեղնավուն կանաչ, կանաչ և սպիտակ գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս
34.
ծխախոտ.
սիգարետներ.
ծխագլանակներ. սիգարներ. քթախոտ. ծխա
խոտաթուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր սիգա
րետների համար. արկղեր սիգարետների,
ծխագլանակների
համար
(ոչ
ազնիվ
մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. վառիչներ
ծխողների համար (ոչ ազնիվ մետաղներից).
լուցկիներ. ծխամորճերը մաքրելու հարմա
րանքներ.
մոխրամաններ
(ոչ
ազնիվ
մետաղներից). սիգարակտրիչ մեքենաներ։
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20211887		

(111) 34305

(220) 02.09.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 02.09.2031
(730) «Լումինար» ՍՊԸ, Երևան, թաղ. 16, շ. 42,
բն. 95, AM
(442) 18.10.2021
(540)

(210) 20211881		

(111) 34304

(220) 01.09.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 01.09.2031
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն, KR
(442) 01.10.2021
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(526) «EST. 2021» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ։
(511)
դաս 3. օծանելիք. համպար (պարֆյու
մերիա). օճառներ. կոսմետիկական պատ
րաստուկներ լոգանքի համար. շրթներկ.
կոսմետիկական դիմակներ. բերգամոտի յուղ.
մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական կրեմ
ներ. լաքեր եղունգների համար. միջոցներ գրիմ
անելու համար. լոսյոններ մազերի համար.
միջոցներ մազերը ներկելու համար. արհես
տական թարթիչներ. թարթիչների տուշ՝ ներկ.
պատրաստուկներ ողորկման համար. կոշիկ
ների խնամքի միջոցներ. անուշաբույր ջուր
(օդեկոլոն). կոսմետիկական միջոցներ. կոս
մետիկական մատիտներ. կոսմետիկական
կրեմն եր. բուրավետ ջուր. հարդարանքի ջուր.
եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր). եթերային
յուղեր. ծաղիկների էքստրակտներ (պարֆյու
մերիա). կոսմետիկական յուղեր. յուղեր պար
ֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների համար.
շամպուններ. օծանելիք. շրթներկեր կոսմետի
կական նպատակների համար. թարթիչների
համար ներկ. հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկ
ներից և խոտերից. մաքրող միջոցներ անձ
նական հիգիենայի համար, ախտահանիչներ
կամ հոտազերծիչներ. բուսական կոսմետիկա
կան պատրաստուկներ. ոչ բուժական մաքրող
միջոցներ անձնական հիգիենայի համար. բու
սական էքստրակտներ կոսմետիկական նպա
տակների համար. եղունգների լաքահանիչներ.
բույր տարածող հոտավետ եղեգներ. մերսման
մոմեր կոսմետիկական նպատակների համար.
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների համար.
դաս 14. թանկարժեք իրեր սաթից. ուլունք
ներ մամլած սաթից. արծաթյա մետաղաթել.
արծաթյա թելեր (թանկարժեք իրեր). ժամա
ցույցներ (բացառությամբ ձեռքի). ապա
րանջաններ (թանկարժեք իրեր). ժամացույց
– ապարանջաններ. ժամացույցների ապա
րանջաններ.
կախազարդեր
ոսկերչական
իրերի համար. կրծքազարդեր (թանկարժեք
իրեր). շղթա
ներ (թան
կար
ժեք իրեր). վզնոց
ներ (թանկարժեք իրեր). թելեր ազնիվ մետաղ
ներից (թանկարժեք իրեր). ոսկերչական իրեր.
մեդալիոններ (թանկարժեք իրեր). ոսկյա թելեր
(թանկարժեք իրեր). մարգարիտ (թանկարժեք
իրեր). կիսաթանկարժեք քարեր. թանկար
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ժեք քարեր. մատանիներ (թանկարժեք իրեր).
գեղարվեստական իրեր ազնիվ մետաղներից.
տուփեր ազնիվ մետաղներից. գլխարկների
ոսկյա զարդարանքներ. ականջօղեր. կոշիկ
ների ոսկյա զարդարանքներ. կրծքանշաններ
ազնիվ մետաղներից. օղակներ բանալիների
համար (անջատովի օղակներ կախազարդերի
կամ դեկորատիվ զարդերի համար). անմշակ
կամ դրվագված արծաթեղեն. զարդատուփեր.
վերների տուփեր թանկարժեք իրերի համար.
դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գուլպաներ
(երկար). բերետներ. բլուզներ. բոաներ (մոր
թե վզպատներ՝ գորժետներ). կեպիներ՝ որպես
գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. երկարաճիտ
կոշիկներ. կիսակոշիկներ. հագուստի օձիք
ներ. պարանոցի խողովակաձև շարֆեր. լիֆեր.
գլխանոցներ (հագուստ). գոտիներ (հագուստ).
շալեր. խալաթներ. սվիտերներ, պուլովերներ.
կարճագուլպաներ. կոշիկների ճտքեր. շապիկ
ներ (բլուզներ). կոմբինեզոններ (հագուստ).
կոստյումն եր. պատրաստի հագուստ. մանկա
կան վարտիքներ (ներքնազգեստ). ականջա
կալներ (հագուստ). փողկապներ. բրիջիներ.
տաբատներ. ձեռնոցներ (հագուստ). շարֆ,
կաշնե, վզնոց. գոտի-շարֆեր, տրիկոտաժե
հագուստ. գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակո
շիկներ. բաճկոնակներ. փողքաժապավեններ.
գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և ուսերը.
ջերսի (հագուստ). շրջազգեստներ. գոգնոցներ
(հագուստ). մուֆտաներ (հագուստ). տնային
կոշիկներ. մուշտակներ. պիժամաներ. զգեստ
ներ. սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. կիսա
վարտիքներ. կրծկալներ. վերարկուներ. բրդյա
բաճկոններ (հագուստ). բաճկոններ (հագուստ).
բաղնիքի խալաթներ. գլխակապեր (հագուստ).
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա).
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ
(պարանոցի թաշկինակներ). կաշվե հագուստ.
թիկնոցներ. կիսատաբատաձև շրջազգեստներ.
կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). գլխարկներ.
դաս 26. կոճակներ. ապարանջան-բռնիչներ
հագուստի թևքերը վեր բարձրացնելու համար.
թևկապեր. մետաղազարդեր (հագուստի պարա
գաներ). ասեղնագործած իրեր. ճարմանդներ
գոտիների համար. զարդեր կոշկեղենի համար.
դեկորատիվ իրեր մազերի համար. դնովի
մազեր. հյուսեր մազերից. քուղեր հագուստի
համար. հյուսքի տեսքով զարդարանքներ.
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զարդեր հագուստի համար. փայլազարդեր
հագուստի համար. փայլակներ հագուստի
համար. փետուրներ (հագուստի պարագաներ).
փուփուլներ. բոլորածալեր կանացի հագուստի
համար. ծալազարդեր. արծաթով ասեղնագոր
ծած իրեր. ոսկով ասեղնագործված իրեր. ճար
մանդներ (հագուստի պարագաներ). գլխարկի
ժապավեններ. մազերի ժապավեններ.
դաս 35. մեծածախ և մանրածախ առևտուր.
գովազդ. մանրածախ վաճառքի նպատակով
ապրանքների ցուցադրում բոլոր լրատվամի
ջոցներով. սպառողներին առևտրային տեղե
կատվության և խորհուրդների տրամադրում
ապրանքների և ծառայությունների ընտրության
հարցում:
(740) Վանիկ Մարգարյան
____________________

(210) 20211918		

(111) 34306

(220) 07.09.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 07.09.2031
(730) Էմիլիա Գուստին, DE
(442) 18.10.2021
(540)
(511)
դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե
ծայրապանակներ.
ծխախոտ.
ծխախոտի
քսակներ. սիգարետների ծայրապանակներ.
ֆիլտրեր սիգարետների համար. վառիչներ
ծխողների համար. գազի բալոններ վառիչների
համար.
ծխամորճեր.
ծխախոտաթղթերի
գրքույկներ. կլանող թուղթ ծխամորճերի
համար.
ծամելու
ծխախոտ.
սիգարներ.
սիգարակտրիչ
մեքենաներ.
արկղեր
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների,
ծխագլանակների
համար.
մուշտուկներ
սիգարների համար. ծխախոտի փոխարինիչ
ներ պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական
նպատակների
համար.
սիգարետներ,
ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ
սիգարետները,
ծխախոտերը
փաթաթելու
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ.
ծխախոտաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը
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մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու
խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար.
լուցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի
համար.
քթախոտ.
ծխախոտատուփեր.
լուցկու տուփեր. մոխրամաններ ծխողների
համար. թքամաններ ծխախոտի համար.
խոնավարարներով
տուփեր
սիգարների
համար. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ
լուծույթներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
համար. ծխողների համար բերանի ցողացիրներ.
ծխախոտի
բուրավետարարներ,
բացի
եթերային յուղերից. էլեկտրոնային սիգարետ
ների բուրավետարարներ, բացի եթերային
յուղերից. սիգարետների վառիչների համար
հարմարեցված պատրույգներ. նարգիլեներ.
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ,
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով
ճկափողեր,
նարգիլեի
կաղապարաձողեր,
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար.
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային
արտադրության մեջ օգտագործման համար.
ծխելու
նյութեր,
ծխախոտի
և
մելասի
անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի մեջ
օգտագործման համար:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20211919		

(111) 34307

(220) 07.09.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 07.09.2031
(730) Էմիլիա Գուստին, DE
(442) 18.10.2021
(540)
(511)
դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե
ծայրապանակներ.
ծխախոտ.
ծխախոտի
քսակներ. սիգարետների ծայրապանակներ.
ֆիլտրեր սիգարետների համար. վառիչներ
ծխողների համար. գազի բալոններ վառիչների
համար.
ծխամորճեր.
ծխախոտաթղթերի
գրքույկներ. կլանող թուղթ ծխամորճերի
համար.
ծամելու
ծխախոտ.
սիգարներ.
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սիգարակտրիչ
մեքենաներ.
արկղեր
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների,
ծխագլանակների
համար.
մուշտուկներ
սիգարների համար. ծխախոտի փոխարինիչներ
պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական
նպատակների
համար.
սիգարետներ,
ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ
սիգարետները,
ծխախոտերը
փաթաթելու
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար.
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ.
ծխախոտաթուղթ. սիգարիլներ. ծխամորճերը
մաքրելու հարմարանքներ. կայծքարեր. ծխելու
խոտաբույսեր. դրոցներ ծխամորճերի համար.
լուցկիների բռնիչներ. անոթներ ծխախոտի
համար.
քթախոտ.
ծխախոտատուփեր.
լուցկու տուփեր. մոխրամաններ ծխողների
համար. թքամաններ ծխախոտի համար.
խոնավարարներով
տուփեր
սիգարների
համար. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ
լուծույթներ
էլեկտրոնային
սիգարետների
համար. ծխողների համար բերանի ցողացիրներ.
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերա
յին յուղերից. էլեկտրոնային սիգարետների
բուրավետարարներ,
բացի
եթերային
յուղերից. սիգարետների վառիչների համար
հարմարեցված պատրույգներ. նարգիլեներ.
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ,
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով
ճկափողեր,
նարգիլեի
կաղապարաձողեր,
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար.
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային
արտադրության մեջ օգտագործման համար.
ծխելու
նյութեր,
ծխախոտի
և
մելասի
անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի մեջ
օգտագործման համար:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________
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			(181) 08.09.2031
(730) «Արմեն-Ալկո» ՍՊԸ, ՀՀ, Արմավիրի մարզ,
գ. Այգեշատ, Բարեկամության 30, 1116, AM
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(442) 01.10.2021
(540)

(511)
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. կար
տոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. մուրաբաներ.
սա
ռեց
րած մրգեր. չա
միչ. թթու դրած մանր
վարունգ. պահածոյացված բանջարեղեն. ջեր
մային մշակման ենթարկված բանջարեղեն.
չորացրած բանջարեղեն. շաքարապատ մրգեր.
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. մրգա
յին դոնդող. կոճապղպեղի մուրաբա. պահա
ծոյացված սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ.
մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. տոմատի
խյուս. մրգային չիպսեր. սպիրտի մեջ պահածո
յացված մրգեր. մրգային պահածոներ. խնձորի
խյուս. պահածոյացված պղպեղ. պահածոյաց
ված սխտոր. կոմպոտներ. տոմատի մածուկ.
դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավիար.
շաքարապատված ընկույզներ. պահածոյաց
ված հատապտուղներ. մշակված բանջարեղեն.
մշակված մրգեր.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամ
զուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. ոչ ալկո
հոլային մրգային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստե
լու համար. ոչ ալկոհոլային բնահյութեր ըմպե
լիքներ պատրաստելու համար. մրգահյութեր.
օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր (ըմպե
լիքներ). բաղադրություններ գազավորված ջուր
արտադրելու համար. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ. բանջարեղենի հյութեր (ըմպե
լիք). օշարակներ լիմոնադների համար. ածիկի
քաղցու. խաղողի չխմորված քաղցու. օրշադ.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գազավորված
ջուր. ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ ալկո
հոլային կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ (ոչ
ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկո
հոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմուզիներ (մրգերի
կամ բանջարեղենների խառնուրդների հիմքով
ըմպելիքներ). հալվե վերայի հիմքով ոչ ալկոհո
լային ըմպելիքներ. գարեջրի հիմքով կոկտեյլ
ներ. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
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թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովա
ցուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
շենդի.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից, մասնավորապես՝ գինիներ, բրեն
դի, օղի, վիսկի, ռոմ, ջին, անանուխի թրմօղի,
սպիրտային մրգային լուծամզուքներ, դառը
թրմօղիներ, անիսի լիկյոր, անիսի օղի, ապերի
տիֆներ, արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի), թոր
ման միջոցով ստացված ըմպելիքներ, սիդրեր,
կոկտեյլներ, կյուրասո, դիժեստիվ
ն եր (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ), լիկյորներ, մեղրա
յին ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի), բալի
օղի, սպիրտային ըմպելիքներ, գինի խաղողի
չանչերից, տանձի սիդր, սակե, սպիրտային
բնահյութեր (էսենցիաներ), սպիրտային լու
ծամզուքներ, մրգեր պարունակող ալկոհոլային
ըմպելիքներ, բրնձի սպիրտ, խառնակազմ ալկո
հոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի հիմքով
ըմպելիքներից, շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլա
յին ըմպելիքներ, հացահատիկի հիմքով թորած
ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________
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հյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
մրգահյութեր.

օշարակներ

ըմպելիքների

համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություն
ներ գազավորված ջուր արտադրելու համար.
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ).
զելտերյան ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ (էքստ
րակտներ) գարեջուր պատրաստելու համար.
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ
լիմոնադների համար. ածիկի քաղցու. խաղո
ղի չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավոր
ված ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշի
ներ գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ (ոչ
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերի
տիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային
նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպե
լիքներ. ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմու
զիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների խառ
նուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե վերայի
հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջրի
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(111) 34309

(220) 08.09.2021

(151) 14.02.2022

հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ,
բացի կաթի փոխարինիչներից. պրոտեինով

			(181) 08.09.2031
(730) «ԱՐԵՎ ԱԿՎԱ» ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Երևան,
Արաբկիր, Բաղրամյան փողոց 61, AM
(442) 16.09.2021
(540)

հարստացված սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի
հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչ
ներից. սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրե
րից պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. շենդի:

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծամ

(740) Սուսաննա Կնյազյան
____________________

զուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. կոճապղ
պեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի
քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ.
կաթնաշիճուկային

հիմքով

ըմպելիքներ.

ոչ

ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային բնա

(210) 20211955		

(111) 34310

(220) 10.09.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 10.09.2031
(730) Գևորգ Արշակի Վարդանյան, ՀՀ, ք.
Վանաձոր, Մոսկովյան 14, բն. 25, AM
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.02.2022

(442) 01.10.2021
(540)

(526) «R AFTING» և «ARMENIA» բառերն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ և դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 39. փոխադրում լաստանավերով.
դաս 41. լաստանավերով սպորտային
մրցումների կազմակերպում. լաստանավերով
սպորտային միջոցառումների ժամկետների
պլանավորում:
____________________

(210) 20211961		

(111) 34311

(220) 13.09.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 13.09.2031
(730) «Արմեն-Ալկո» ՍՊԸ, ՀՀ, Արմավիրի մարզ,
գ. Այգեշատ, Բարեկամության 30, 1116, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(511)
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. կարտոֆիլի
չիպսեր. թթու կաղամբ. մուրաբաներ. սառեցրած
մրգեր. չամիչ. թթու դրած մանր վարունգ.
պահածոյացված
բանջարեղեն.
ջերմային
մշակման ենթարկված բանջարեղեն. չորացրած
բանջարեղեն. շաքարապատ մրգեր. ջերմային
մշակման ենթարկված մրգեր. մրգային դոնդող.
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոխ.
պահածոյացված ձիթապտուղ. մանրաթթու.
պահածոյացված սիսեռ. տոմատի խյուս.
մրգային չիպսեր. սպիրտի մեջ պահածոյացված
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մրգեր. մրգային պահածոներ. խնձորի խյուս.
պահածոյացված պղպեղ. պահածոյացված
սխտոր.
կոմպոտներ.
տոմատի
մածուկ.
դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավիար.
շաքարապատված ընկույզներ. պահածոյացված
հատապտուղներ.
մշակված
բանջարեղեն.
մշակված մրգեր.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր.
ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. ոչ
ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
ոչ
ալկոհոլային
բնահյութեր
ըմպելիքներ
պատրաստելու
համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների համար. ջրեր (ըմպելիքներ).
բաղադրություններ
գազավորված
ջուր
արտադրելու համար. սեղանի ջրեր. քաղցուներ.
լիմոնադներ. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք).
օշարակներ լիմոնադների համար. ածիկի
քաղցու. խաղողի չխմորված քաղցու. օրշադ.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գազավորված
ջուր. ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ
ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ
(ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպելիքներ.
ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս. ոչ
ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով.
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սուրճի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ. չրերից
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
շենդի:
____________________

(210) 20211969		

(111) 34312

(220) 13.09.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 13.09.2031
(730) Արթուր Սամվելի Ապիկայն, ՀՀ, Երևան
0050, Արագածի 57, AM
(442) 18.10.2021
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(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կաթ
նագույն և շագանակագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 18. ալպենշտոկներ. կենդանիների
կաշիներ. օղակներ հովանոցների համար. թամ
բերի հիմն ակմախքներ. շնակապեր. թամբերի
ամրակապեր. անձրևի կամ արևի հովանոցների
ճաղեր. անգազանցիկ թաղանթներ կենդանի
ների աղիքներից. քսակներ. ձիասարքի լկամ
ներ. փոկեր ռազմական հանդերձանքի համար.
թղթապանակներ երաժշտական նոտաների
համար. հովանոցների կոթեր. ձեռնափայտեր
(գավազաններ). նստոցների վերածվող ծալո
վի ձեռնափայտեր. սանձեր (լծասարք). անձրևի
կամ արևի հովանոցների հիմն ակմախքներ.
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).
դպրոցական պայուսակներ. այցեքարտերի
թղթապանակներ. կաշեստվարաթուղթ. բոլո
րագլխարկների կաշվե տուփեր. անուրներ
ձիերի համար. ձիու ծածկոցներ. շևրո (փա
փուկ այծակաշի). դնչկալներ. ճամփորդական
սնդուկներ. վզնոցներ կենդանիների համար.
կաշվե քուղեր. մշակված կաշիներ. փոկեր լծա
սարքի համար. կաշեփոկեր թամբագործական
իրերի համար (փոկային շինվածքներ). փոկեր
չմուշկների համար. կաշեփոկիկներ. ուղղան
կյուն մեջքակաշիներ (կաշվե կիսաֆաբրիկատ
ներ). չմշակված կամ մասնակի մշակված կաշի.
կահույքի կաշվե հարդարանք. արհեստական
կաշի. հովանոցներ. ուսափոկերով համակներ
երեխաներ կրելու համար. ռետինե դետալ
ներ ասպանդակների համար. ասպանդակի

02/2

№ՄԱՍ 1

փոկեր. կաշվե պայուսակներ փականագոր
ծական գործիքների համար. մտրակներ. կերի
տոպրակներ. պատյաններ անձրևի հովանոց
ների համար. զսպանների կաշվե պատյաններ.
ձիերի ծնկակալներ. ծածկոցներ կենդանիների
համար. լծասարքեր կենդանիների համար.
ձիերի աչքակալներ (լծասարք). ձգափոկեր
(լծասարք). թիկնապայուսակներ. ձիերի երա
սանակներ. բռնակներ գավազանների համար.
բազմաճյուղ մտրակներ. կաշվե դնչափոկեր.
մոլեսկին (գործվածք՝ կաշվի նմանակ). կանա
ցի պայուսակների հիմն ակմախքներ. արևի
հովանոցներ. մորթեղեն. բռնակներ հովա
նոցների համար. դրամապանակներ. անվա
վոր տնտեսական պայուսակներ. տնտեսական
պայուսակներ. սանձեր. տափակ ճամպրուկ
ներ փաստաթղթերի համար. պայուսակներ
ալպինիստների համար. տուրիստական պայու
սակներ. ծովափի պայուսակներ. կանա
ցի պայուսակներ. ուղեպայուսակներ. կաշվե
պարկեր (ծրարներ, պայուսակներ) փաթեթա
վորման համար. կաշվե թամբակալներ. ձիա
թամբեր. կաշեգործական - թամբագործական
իրեր. թղթապայուսակներ (կաշեգալանտե
րեա). ճամփորդական կաշվե հավաքակազմեր
(կաշեգալանտերեա). ճամպրուկներ. բռնակ
ներ ճամպրուկների համար. կաշվե փականներ
(կափույրներ). խոշոր եղջերավոր անասունների
կաշիներ. կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից
արկղեր. մետաղ յա օղակներից պատրաստված
քսակներ. կաշվե կամ կաշեստվարաթղթե տու
փեր. ճամփորդական սնդուկներ (ուղեբեռի).
դատարկ պիտույքատուփեր հարդարանքի
իրերի համար. թավշակաշի, բացառությամբ
մաքրելու համար օգտագործվողների. կաշվե
սրակալներ, սուսերի ուսակապեր. թամքատա
կեր ձիերի համար. ֆիբրից տուփեր, արկղեր և
սնդուկներ. կռնապայուսակներ. պորտպլեդներ.
երասաններ (լծասարք). բանալիների պատյան
ներ. տնտեսական մթերացանցեր. տափակ
ճամպրուկներ. կահույքի կաշվե պաստառներ.
ձիաթամբերի տակ դրվող փափուկ տակդիր
ներ. սպորտային պայուսակներ. ասպանդակ
ներ. հեծելասարքերի լրակազմեր. պայտեր.
մանկական լանջագոտիներ. լանջակապեր երե
խաներ կրելու համար. կենգուրու պայուսակներ
երեխաներ կրելու համար. պայուսակներ. կրե
դիտ քարտերի պատյաններ (դրամապանակ
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ներ). այցեքարտերի պատյաններ. ռանդոսերու
(ճապոնական դպրոցական կռնապայուսակ).
ուղեբեռների հաշվեպիտակներ. ձիերի մեջքը
պահպանող, թամբի տակ գցվող գորգեր.
կաշվե պիտակներ. բռնակներ տնտեսական
պայուսակները և տոպրակները տեղափոխե
լու համար. թիֆիլին (ֆիլաքթրի). անվավոր
ճամպրուկներ. խուրջիններ. հագուստ ընտանի
կենդանիների համար. սանձեր քայլելիս երե
խաներին պահելու համար. շարժիչավոր ճամպ
րուկներ. ուղեբեռի տեսակավորման համար
հարմարեցվող պայուսակներ. կոնֆերանսների
համար նախատեսված թղթապանակներ. զբո
սանքի ձեռնափայտեր. կաշվե պաստառներ.
դաս 25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստ
ների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպա
ների կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ.
բոաներ (մորթե վզպատներ՝ գորժետներ).
կեպիներ՝ որպես գլխարկներ. տրիկոտաժե
ղեն. երկարաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ.
կոշկաքթեր (կոշիկների մասեր). քրտնակալ
ներ. տաբատակալներ. քուղերով կիսակոշիկ
ներ. հագուստի օձիքներ. կաշնեներ. լիֆեր.
բռնցքամարտիկների վարտիքներ. թասակ
ներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի ներք
նազգեստ).
ներքնազգեստ.
գլխանոցներ
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտի
ներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտեր
ներ. պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճագուլ
պաների համար. կախակապեր. կապեր երկար
գուլպաների համար. կոշիկների ճտքեր. միջա
տակեր. շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոններ.
կրծքակալներ. հագուստ. բոլորագլխարկներ.
մետաղե եզրակ կոշիկների համար. մորթիներ
(հագուստ). հանովի օձիքներ. զուգագուլպաներ.
կոմբինեզոններ ջրային դահուկների համար.
կոմբինեզոններ (հագուստ). քրտինք ներծծող
ներքնազգեստ. առանց քուղերի սեղմիրան
ներ (գրացիաներ). կոստյումն եր. պատրաստի
հագուստ. մանկական վարտիքներ (ներքնազ
գեստ). ականջակալներ (հագուստ). փողկապ
ներ. կոշկերեսներ. զանգապաններ. բրիջիներ.
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների համար.
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վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). պատ
րաստի աստառներ (հագուստի տարրեր).
վզպատներ. շարֆեր. տրիկոտաժե հագուստ.
ներդիրներ շապիկների համար. էսպադրիլներ.
մորթե թիկնոցներ. բուտսեր (ֆուտբոլային).
ցիլինդրներ. գաբարդիններ (հագուստ). սեղ
միրաններ (ներքնազգեստ). գոտիներ (ներք
նազգեստ). կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ.
փողքաժապավեններ. գլխաշոր, որը ծածկում
է պարանոցը և ուսերը. մարմն ամարզական
կոշիկներ. մանտո. անջրանցիկ հագուստ.
սռնապաններ (գամաշներ՝ տաք գուլպաներ
կոճերից մինչև ծնկները). հագուստ ջերսիից.
շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ (հագուստ).
շքազգեստներ (սպասավորների). սպորտային
տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. գոգնոց
ներ (հագուստ). մուֆտաներ (հագուստ). օրարի
(եկեղեցական հագուստ). առանց մատների
ձեռնոցներ. խույրեր (եկեղեցական գլխարկ).
տնային կոշիկներ. կնգուղով վերարկու (թիկ
նոցներ). մուշտակներ. լողափի զգեստներ.
լողափի կոշիկ. գրպաններ հագուստի համար.
պիժամաներ. զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ).
սանդալներ. կիսավարտիքներ. կրծկալներ.
վերարկուներ.
կոշիկների
կրնկատակեր.
պատմուճաններ
(պարեգոտներ).
ռանտեր
կոշիկների համար. համազգեստ. բրդյա բաճ
կոններ (հագուստ). բաճկոններ (հագուստ).
թղթե հագուստ. քողեր (հագուստ). լողագլ
խարկներ. լողավարտիքներ. լողազգեստներ.
բաղնիքի խալաթներ. մանկական կրծկալներ,
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների.
ներբաններ. կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային
կոշիկներ. ոչ էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի
համար. սեպեր բուտսերի համար. սպորտա
յին կիսակոշիկներ. գլխակապեր (հագուստ).
գլխանոցով բաճկոն. տակի շրջազգեստներ.
դահուկների կիսակոշիկներ. կանացի ներք
նաշապիկներ (կոմբինացիա). բոդի (կանացի
ներքնազգեստ). բանդանաներ (պարանոցի
թաշկինակներ). հագուստ մարմն ամարզիկների
համար. հագուստ արհեստական կաշվից. կաշվե
հագուստ. թիկնոցներ. դիմակահանդեսի կոս
տյումն եր. սարիներ. կարճաթև (T-աձև) մայկա
ներ. չալմաներ. ժապավենակապ փողկապներ
լայն եզրերով. ջրցողի գլխարկներ. ձկնորսա
կան բաճկոններ. գոտի-քսակներ (հագուստ).
կրծքի գրպանի թաշկինակներ. թղթե գդակներ
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(հագուստ). դիմակներ քնելու համար. կիսատա
բատաձև շրջազգեստներ. պոնչոներ. սարոնգ
ներ. դահուկորդների ձեռնոցներ. լեգինսներ
(շալվար). սարաֆաններ. հովարներ՝ որպես
գլխարկներ. կիսատաբատներ (ներքնազգեստ).
սպորտային մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե
ոտնաման). ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը
հասնող կոշիկներ. քրտինք ներծծող կարճագուլ
պաներ. վարսավիրական թիկնոց. կարատեի
համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ. մարմն ա
մարզական կիպ նստող զգեստ. կիմոնո. թևքե
րով մանկական կրծկալներ, բացառությամբ
թղթից պատրաստվածների. նիհարեցնող նյու
թեր պարունակող հագուստ. ասեղնագործ
հագուստ. կոշիկի կրունկի պաշտպանիչ հար
մարանքներ. գլխարկներ. թաթմաններ:
____________________

(210) 20211975		

(111) 34313

(220) 14.09.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 14.09.2031
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Ավատիս
Բուլկորջյան Ճորճի, ՀՀ, Երևան, Մամիկոնյանց
36/1, բն. 1, AM
(442) 01.10.2021
(540)
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(730) «Արմա փրոդաքշնս» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան
0037, Քանաքեռ-Զեյթուն, Վարշավյան 8, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(526) «.am» գրառումն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և
մուգ մորեգույն, սև և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 35. տոմսերի առցանց վաճառք:
(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20212005		

(111) 34315

(220) 17.09.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 17.09.2031
(730) «Սմելլո» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0001,
Նալբանդյան 25ա, 58, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(511)
դաս 20. փայտե փորագրված գեղար
վեստական
իրեր.
արձաններ
փայտից,
մոմից,
գիպսից
կամ
պլաստմասսայից.
գեղարվեստական իրեր փայտից, մոմից,
գիպսից կամ պլաստմասսայից. արձանիկներ,
պատկերներ
փայտից,
մոմից,
գիպսից
կամ պլաստմասսայից. փայտից, մոմից,
գիպսից կամ պլաստիկից խաչելություններ,
բացառությամբ ոսկերչական իրերի. փայտե
կամ պլաստիկե ցուցանակներ. բանալիներ
կախելու
տախտակներ.
պատվանդաններ
(կահույք):
____________________

(210) 20212004		

(111) 34314

(220) 17.09.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 17.09.2031

(511)
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. ջրի
մուռների սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտ
ներ). դոնդող. սննդային ճարպեր. անկենդան
անձրուկներ (անչոուս). գետնընկույզի յուղ.
կարագ. կակաոյի սննդային յուղ. կոկոսի յուղ
(կարագ). սերուցքային կրեմ. ձվի սպիտակուց.
արյունախառն երշիկ. արգանակներ. բաղադ
րություններ արգանակ պատրաստելու համար.
խավիար. պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն.
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային յուղ.
արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. սառեց
րած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. թթու դրած մանր
վարունգ. պահածոյացված բանջարեղեն. ջեր
մային մշակման ենթարկված բանջարեղեն.
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չորացրած բանջարեղեն. սննդային յուղ. սերուցք
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարապատ
մրգեր. կրոկետներ. անկենդան խեցգետնան
մաններ. խուրմա. կաթ. անկենդան խեցգե
տիններ. ձկան սուկի. շրդանային մակարդներ.
ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. մրգա
յին դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ.
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս.
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյա
յի հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. յու
ղային խառնուրդներ բուտերբրոդների համար.
անկենդան ծովատառեխ. անկենդան օմար
ներ. եգիպտացորենի սննդային յուղ. սննդային
յուղ արմավենու կորիզից. քնջութի սննդային
յուղ. անկենդան ոստրեներ. ձկան սննդային
սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի դեղնուց. յոգուրտ.
բանջարեղենի ապուրներ. բանջարեղենի հյու
թեր սնունդ պատրաստելու համար. մսային լու
ծամզուքներ (էքստրակտներ). կեֆիր. կումիս.
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ.
կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. լանգուստ
ներ (անկենդան). բեկոն. պահածոյացված
ոսպ. մարգարին. ցիտրուսային ջեմ. սննդային
ոսկրածուծ. անկենդան խեցեմորթներ. անկեն
դան միդիաներ. արմավենու սննդային յուղ.
մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի փոշի. լյարդի
պաշտետներ. պահածոյացված սոխ. պահածո
յացված ձիթապտուղ. զեյթունի սննդային յուղ.
սննդային ոսկրայուղ. պեկտիններ խոհարա
րական նպատակների համար. մանրաթթու.
պահածոյացված սիսեռ. նրբերշիկ. աղը դրած
միս. բաղադրություններ ապուրներ պատրաս
տելու համար. տոմատի խյուս. բանջարեղենա
յին աղցաններ. խոզի սննդային ճարպ. մրգային
աղցաններ. անկենդան սարդինա ձուկ. անկեն
դան սաղմոն. կենդանական սննդային ճար
պեր. անկենդան թյուննոս. տոմատի հյութ
սնունդ պատրաստելու համար. արևածաղկի
սննդային յուղ. ենթամթերքներ. պահածոյաց
ված գետնասնկեր. անկենդան ընտանի թռչուն.
մրգակեղև.
ալգինատներ
խոհարարական
նպատակների համար. ծեծած նուշ. մշակված
գետնընկույզ. պահածոյացված սնկեր. կոկո
սի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային յուղ. պահա
ծոյացված լոբազգիներ. լյարդ. ձկան հիմքով
սննդամթերք. մրգային չիպսեր. անկենդան
խխունջներ. սպիրտի մեջ պահածոյացված
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մրգեր. սննդի համար պատրաստված ծաղկա
փոշի. անկենդան սղոցաձև ծովամորեխներ.
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված միս.
անկենդան մանր ծովախեցգետիններ. խխունջի
ձվեր. տոֆու (սոյայի շոռ). հարած սերուցք. խոզի
միս. ուտե
լի թռչնի բներ. ձկան պա
հա
ծո
ներ.
ձկան ալ յուր սննդի մեջ օգտագործելու համար.
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. կար
տոֆիլի բլիթներ. աղը դրած ձուկ. անկենդան
հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). սննդի մեջ
օգտագործվող շերամի որդի թիթեռների հարս
նյակներ. բանջարեղենի պահածոներ. նրբեր
շիկ պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի փաթիլներ.
խնձորի խյուս. լոռամրգի մրգանույշ. թահինի.
հումուս. պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ.
թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կտրված
կաթ. կիմչի. սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլ
ներ. պահածոյացված պղպեղ. արևածաղկի
մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ ալկոհոլա
յին էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. ձկան մշակ
ված խավիար. մշակված սերմեր. սննդի համար
պատրաստված հալվե վերա. պահածոյացված
սխտոր. պրոտեինի բարձր պարունակությամբ
կաթ. կտա
վա
տի սննդա
յին յուղ. ցածր կա
լո
րիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին
խոհարարական նպատակների համար. կաթ
նային ֆերմենտներ խոհարարական նպատակ
ների համար. կոմպոտներ. խտացրած կաթ.
թթվասեր. կաթնաթթվային խմորումով եռաց
րած կաթ. թթվեց
րած կաթ. տո
մա
տի մա
ծուկ.
դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավիար. գետ
նընկույզի կաթ խոհարարական նպատակների
համար. նշի կաթ խոհարարական նպատակ
ների համար. բրնձի կաթ. պահածոյացված
արտիճուկ. կաթի փոշի. յակիտորի. բուլգոգի.
շաքարապատված ընկույզներ. բուրավետաց
ված ընկույզներ. մշակված պնդուկ. պահածո
յացված հատապտուղներ. գուակամոլե. սոխի
օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ խոհարա
րական նպատակների համար. սառեցումով
չորացրած միս. վարսակի կաթ. բանջարեղե
նային սերուցքներ. սառեցումով չորացրած
բանջարեղեն. առաջին սառը մամլման եղա
նակով ստացված ձիթապտղի սննդային յուղ.
ուտելի մրջյունների թրթուրներ, պատրաստ
ված. ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված
քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին
քսվող սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագն
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դիկներ. նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար.
խմորապատ նրբերշիկներ փայտիկների վրա
(կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի
փոխարինիչներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի
կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարա
կան նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկո
սի կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական
նպատակների համար. ըմպելիքներ նուշի կաթի
հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի կաթի հիմ
քով. բնական կամ արհեստական թաղանթներ
երշիկի համար. կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորաց
րած ձողաձուկ). կաթնաշոռով ալրային փքաբ
լիթներ. մամլած մրգային մածուկ. յուբա. սոյայի
բլիթներ. տոֆուի բլիթներ. թաժին (մսով, ձկով
կամ բանջարեղենով պատրաստված կերա
կուր). տեմպե. սատե. մշակված բանջարեղեն.
մշակված մրգեր. ռատատույ. բադի կոնֆիներ.
անդույետ. սպիտակ պուդինգ. կասուլե. շուկ
րուտ. քերած կարտոֆիլից յուղաբլիթներ. օմլետ.
մսի խճողակով կաղամբով տոլմա. բանջարե
ղենային խտածոներ սնունդ պատրաստելու
համար. մրգային խտածոներ սնունդ պատրաս
տելու համար. հացին քսվող սնունդ բանջարե
ղենի հիմքով. ագար-ագար խոհարարական
նպատակների համար. անկենդան կակղա
մորթներ. քվարկ. կաթնաշոռ. կաթնաթթվա
յին ըմպելիքներ. չորացրած ուտելի ծաղիկներ.
բյուրեղացված կոճապղպեղ. պահածոյացված
կոճապղպեղ. թթու դրած կոճապղպեղ.
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև
անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա տոնածա
ռերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր.
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք.
անթթխմոր հաց. աղ սննդամթերքը պահածո
յացնելու համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ.
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ.
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի
ներ. կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բու
սական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր
խմորից, առավելապես խորիզով. դարչին (ամո
քանք). կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետ
ներ). կարրի (ամոքանք). հացահատիկային
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի
փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակ
ներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. շաքա
րով հրուշակեղեն. եգիպտացորենի փաթիլներ.
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ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի
աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի համար.
քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. ամո
քանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ.
սննդային ալ յուր. բակլայի ալ յուր. եգիպ
տացորենի ալ յուր. մանանեխի փոշի. գարու
ալ յուր. սոյայի ալ յուր. ցորենի ալ յուր. ալ յուրից
պատրաստված ուտելիքներ. սննդային օսլա.
խմորի մակարդներ. պոմադկաներ (հրուշա
կեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). շաքար.
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի հրու
շակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց խմոր
հրուշակեղենի համար. աղացած կոճապղպեղ.
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար.
բնական կամ արհեստական սառույց. սառույց
սառեցման համար. գլյուկոզա խոհարարա
կան նպատակների համար. սննդային սնձան
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ.
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ.
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի
համար. մակարոն (թխվածք). մակարոններ.
աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտա
ցորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշա
րակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ)
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի.
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կու
տապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ.
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցա
ներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալ յուր.
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավի
ոլի. մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն).
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). սագո.
սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի աղ. սպի
տակաձավար. սորբեթ (սառեցված աղանդեր).
սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի ալ յուր.
տարտեր (մրգա - բանջարեղենային կարկան
դակներ). վանիլի բուրավետարարներ խոհա
րարական նպատակների համար. վանիլին
(վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա
մսով (կերակուր). պաշտետով կարկանդակ
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ներ. տնային պայմաններում միսը փափկաց
նող մթերքներ. սննդային սառույց. պաղպաղակ
պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմքով.
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. բուրա
վետարարներ սննդի համար, բացառությամբ
եթերային յուղերի. բուրավետարարներ ըմպե
լիքների համար, բացառությամբ եթերա
յին յուղերի. մանրացված վարսակ. մաքրված
վարսակ. մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի
փաթիլներ. վարսակաձավար. մատուտակի
ձողիկներ (հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմ
քով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիք
ներ. սուրճի փոխարինիչներ. բյուրեղացված
նաբաթ շաքար. փաթիլներ (հացահատիկային
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս.
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար.
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. ակնա
մոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. ծովի
ջուր սնունդ պատրաստելու համար. սուշի.
տոմատի սոուս. մայոնեզ. աղի բլիթներ. եփած
կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). մյուսլի.
բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. սառեցրած
յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի (համե
մունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտի
լաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ.
համեմունքներ աղցանների համար. թավա
լելու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսա
յին թանձր ամո
քանք. մի
սո. սո
յա
յի խյուս
(համեմունք). հացահատիկների հիմքով թեթև
նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախաճա
շեր. եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար).
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմ
քով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն).
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ.
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո. բաղադրու
թյուններ խոզապուխտը ջնարակելու համար.
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակ
ների համար. ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտա
գործելու համար. հացահատիկային սալիկներ
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. գինեքար
խոհարարական նպատակների համար. գլյու
տենային հավելույթներ խոհարարական նպա
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տակների համար. սոուսներ մակարոնեղենի
համար. հացահատիկային սալիկներ. արմավե
նու շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված
խմորի գնդիկներ). պելմեններ. շոկոլադե զար
դարանքներ տորթերի համար. քաղցրավենի
քից պատրաստված զարդարանքներ տորթերի
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պու
դինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալ յուր. ման
րացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի. բրնձե
խմոր խոհարարական նպատակների համար.
ցզյաոցզի. ռամեն. բարկահամ բլիթներ. խառ
նուրդներ բարկահամ բլիթի համար. բուրիտո.
ջրիմուռով փաթաթված պատրաստի բրինձ.
ուտե
լի թուղթ. ուտե
լի բրնձե թուղթ. հա
ցին
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող
սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով.
ալ յուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). սառեցու
մով չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմ
նական բաղադրամասը բրինձն է. սառեցումով
չորացրած ճաշատեսակներ, որոնց հիմն ական
բաղադրամասը մակարոնն է. երիցուկի հիմքով
ըմպելիքներ. կաթնային կոնֆիտյուր. բիբիմ
բափ (բանջարեղենի և տավարի մսի խառնուր
դով բրինձ). օնիգիրի. արագ (ակնթարթային)
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի
խորանարդիկներ. մշակված սերմն ահատիկ
ներ որպես համեմունք օգտագործելու համար.
քնջութի սերմն ահատիկներ (համեմունք). թթու
դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկա
լիլի). մշակված կինոա. բլղուր. մշակված հնդկա
ցորեն. հնդկացորենի ալ յուր. լոռամրգի սոուս
(համեմունքներ). խնձորի սոուս (համեմունք
ներ). չորահաց. կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ.
մրգային հրուշակեղեն. բրնձի կրեկերներ. կիմչի
յուղաբլիթներ. սառեցված տաշեղներ քաղցրաց
րած կարմիր լոբով. շնչառությունը թարմացնող
անանուխի կոնֆետներ. շնչառությունը թար
մացնող ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա
սոբա. հաց առանց սնձանի. հնդկարմավ (համե
մունք). լաքսա. պրոֆիտրոլներ. կրուասաններ.
շոկոլադով հաց (շոկոլատին). ջրիմուռով թեյ.
կրեմ բրյուլե. պաքսիմատային խառնուրդներ.
ուտելի թղթե վաֆլիներ. կոկոսի մակարուններ.
սուրճի լցված պարկուճներ. նարնջի ծաղկաջուր
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խոհարարական նպատակների համար. մրգա
յին սառույցներ. նուգա. հարիսա (համեմունք).
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք). թեյի ըմպե
լիքներ կաթով.
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գոր
ծարարական գործառնությունների մասին.
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծմանարտահանման գործակալությունների ծառայու
թյուններ.
առևտրային
տեղեկատվության
գործակալությունների ծառայություններ. ինք
նարժեքի վերլուծություն. գովազդային նյութերի
տարածում. լուսապատճենահանման ծառայու
թյուններ. աշխատանքի վարձելու գործակալու
թյունների ծառայություններ. գրասենյակային
սարքերի և ապարատների վարձույթ. հաշվա
պահական գրքերի վարում. հաշվետվություն
ների
կազմում
հաշիվ
ն երի
վերաբերյալ.
առևտրային աուդիտ. խորհրդատվություն գոր
ծարարության կազմակերպման և կառավար
ման
հարցերով.
խորհրդատվություն
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու
հարցերով. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կառավարման հարցերով. մեքենագրման
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում.
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների կառավարման հարցերում. փաս
տաթղթերի
վերարտադրում.
գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. գոր
ծարարության արդյունավետության փորձաքն
նական ծառայություններ. աճուրդային վաճառք.
շուկայի ուսումն ասիրություն. առևտրային գոր
ծունեության գնահատում. հետազոտություններ
գործարարության ասպարեզում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություն
ներ. ծառայություններ հասարակական հարա
բերությունների բնագավառում. սղագրական
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր
դագրությունների գրառում (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. գործարարության կառավարման
խորհրդատվական ծառայություններ. մանեկեն
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ների ծառայություններ ապրանքները գովազդե
լու կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ
ների ավտոմատացված հիմն ապաշարների
վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
գործնական
տեղեկատվության
տրամադրում. հասարակական կարծիքի հետա
զոտում. վճարման փաստաթղթերի նախա
պատրաստում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխե
լու հետ կապված վարչական ծառայություններ.
տարածքների վարձակալում գովազդի տեղադր
ման համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. քարտուղարական ծառայու
թյուններ. հարկային հայտարարագրերի կազ
մում. հեռախոսազանգերին պատասխանելու
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժանոր
դագրության կազմակերպում երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցային գոր
ծունեության կառավարում. ստեղծագործների և
կատարողների գործերի կառավարում. տեղե
կատվության հավաքում տվյալների համա
կարգչային
հիմն ապաշարներում.
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալների
համակարգչային հիմն ապաշարներում. առևտ
րական տոնավաճառների կազմակերպում. լու
սապատճենահանող սարքավորման վարձույթ.
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային ցան
ցում.
մատակարարման
ծառայություններ
երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում և
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապահո
վում). տեղեկատվության որոնում համակարգ
չային ֆայլերում երրորդ անձանց համար.
գովազդային ժամանակի վարձույթ զանգվածա
յին տեղեկատվության բոլոր միջոցներում.
մամուլի տեսություն. առևտրի ավտոմատների
վարձույթ.
հոգեբանական
տեստավորում
աշխատողներ ընտրելիս. գների համեմատման
ծառայություններ. մանրածախ վաճառքի նպա
տակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր լրատ
վամիջոցներով. սպառողներին առևտրային
տեղեկատվության և խորհուրդների տրամադ
րում ապրանքների և ծառայությունների ընտ
րության
հարցում.
հեռահաղորդակցական
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ծառայությունների բաժանորդագրում երրորդ
անձանց համար. գնման պատվերների մշակ
ման գործընթացների կառավարում. ապրանք
ների և ծառայությունների լիցենզիաների
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ
անձանց համար. ենթակապալառուի ծառայու
թյուններ (առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն).
հաշիվ
ն երի ապրանքագրերի տրամադրում.
գովազդային տեքստերի խմբագրում. վիճա
կագրական տվյալների հավաքում և տրամադ
րում.
գովազդի
մանրակերտում.
երաշխավորների որոնում. նորաձևության ցու
ցադրության կազմակերպում գովազդային
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի արտադ
րություն. մարզիկների գործունեության կառա
վարում.
մարքեթինգ
(շուկայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ.
գործարար և առևտրային հարաբերությունների
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում.
վաճառքի օժանդակման համար որոնման
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային ծառա
յություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC).
առևտրային միջնորդային ծառայություններ.
արտահաստիքային աշխատողների գործունե
ության կառավարում. առևտրային գործարք
ների համաձայնեցում և կնքում երրորդ անձանց
համար. տվյալների էլեկտրոնային հիմն ապա
շարներում տվյալների նորացում և պահում.
շինարարական նախագծերի համար առևտրա
յին (կոմերցիոն) նախագծերի կառավարում.
գործարար տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և ծառայու
թյուններ գնողների և վաճառողների համար
առցանց վաճառատեղի տրամադրում. գովազ
դային հասկացությունների մշակում. արտաքին
վարչական կառավարում ընկերությունների
համար. հարկային հայտարարագրեր ներկա
յացնելու ծառայություններ. ծախսերը փոխհա
տուցող ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար. գովազ
դային վահանակների վարձույթ. կենսագրա
կան տվյալ
նե
րի գրում այլ ան
ձանց հա
մար.
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով
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վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում. հաճախ
ճանապարհորդողների ծրագրերի կառավա
րում. հանդիպումն երի պլանավորման ծառայու
թյուններ (գրասենյակային գործառույթներ).
հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառայու
թյուններ (գրասենյակային գործառույթներ).
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում. գովազդային սցենարների տեքս
տերի կազմում. տվյալների և գրավոր
հաղորդագրությունների գրանցում. գրանցա
մատյանների տեղեկատվության թարմացում և
պահում. տեղեկատվական ցանկի կազմում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և ֆինան
սավորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի
ընտրության հարցում բիզնես-ծառայություն
ներ.
հեռուստախանութների
ծրագրերի
արտադրություն. հասարակության հետ հաղոր
դակցման
ռազմավարության
վերաբերյալ
խորհրդատվություն.
խորհրդատվություն
գովազդային հաղորդակցության ռազմավարու
թյան վերաբերյալ. գործարար պայմանագրերի
համաձայնեցում երրորդ անձանց համար.
սպորտային միջոցառումն երի հովանավորմամբ
ապրանքների և ծառայությունների խթանում.
մրցակցային հետախուզական ծառայություն
ներ. շուկայի հետախուզական ծառայություն
ներ.
ֆինանսական
աուդիտ.
թվային
երաժշտության ներբեռնման համար մանրա
ծախ առցանց ծառայություններ. հնչյունային
ֆայլերի ներբեռնման համար մանրածախ
առցանց ծառայություններ. նախապես գրառ
ված երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման
համար մանրածախ առցանց ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի
գրանցման ծառայություններ. թիրախային մար
քեթինգ (շուկայավարում). գործարարության
ժամանակավոր
կառավարում.
արտաքին
գովազդ.
պատկերասրահների
միջոցով
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. վար
չական օժանդակություն մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման
հրապարակման
շրջանակներում.
լրատվամիջոցների
հետ
կապերի
ծառայություններ.
կորպորատիվ
հաղորդակցության ծառայություններ. գրասե
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նյակային սարքավորումն երի վարձույթ համա
տեղ
աշխատանքային
պայմաններում.
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
օգտագործողների վարկանիշների տրամադ
րում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. սպա
ռողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ մարքե
թինգային
նպատակներով.
վարչական
ծառայություններ
բժշկական
ուղղորդման
համար.
դաս 40. հյութի քամում պտուղներից.
ալ յուրի աղացում. սննդամթերքի և ըմպելիք
ների պահածոյացում. զտարկում. սննդամթերքի
սառեցում. սառնապահպանման ծառայություն
ներ. գարեջրի եփում երրորդ անձանց համար.
հացի
արտադրություն
ըստ
պատվերի.
սննդամթերքի և խմիչքների պաստերիզացում.
ապրանքների արտադրություն ըստ պատվերի
և երրորդ անձանց բնութագրերի համաձայն:
(740) Սուսաննա Կնյազյան
____________________

(210) 20212007		

(111) 34316

(220) 17.09.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 17.09.2031
(730) «Գրանդ մաստեր» ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի
մարզ, ք. Մասիս, 0802, Հրանտ Վարդանյան, 8, AM
(442) 01.10.2021
(540)
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(526) «BEST QUALITY» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կարմիր, սպիտակ, արծաթագույն, որսկեգույն և
սև գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 16. սեղանի թղթե անձեռոցիկներ.
թղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ
դնելու համար. սեղանի թղթե սփռոցներ. թղթե
թաշկինակներ. թղթե սրբիչներ ձեռքերի
համար. թղթե երեսսրբիչներ.
տոպրակներ
միկրոալիքային վառարանում սնունդ պատ
րաստելու համար. թղթե զտիչներ սուրճի
համար. ձգուն (էլաստիկ) պլաստիկ թաղանթ
ներ դար
սակ
ման հա
մար. թղթե կամ ստվա
րաթղթե ցուցանակներ. կպչուն ժապավենի
բաշխիչ
հարմարանքներ
(գրասենյակային
պիտույքներ). հասցեներով դրոշմակնիքներ.
թուղթ. ազդագրեր. ազդագրերի թղթե կամ
ստվարաթղթե վահանակներ. գրասենյակային
մակնշման
մեքենաներ.
գրասենյակային
ամրակներ. սեղմիչներ գրիչների համար. հար
մարանքներ
ճարմանդներով
ամրացնելու
համար (գրասենյակային պիտույքներ). ալբոմ
ներ. նկարներ. էստամպներ (փորագրանկար
ներ). սիգարների օղակներ (սիգարների
ժապավեններ). մատիտներ սրելու էլեկտրական
կամ ոչ էլեկտրական մեքենաներ. հենակալներ
գրքերի համար. հենաձողիկներ նկարիչների
համար. ջրաներկեր. ճարտարապետական
մանրակերտներ. արագակարներ, թղթապա
նակներ (գրասենյակային). պնակիտներ գրելու
համար. գրիֆելներ. նրբաթիթեղ. հաշվողական
աղ յուսակներ. փորագրանկարներ. արվեստի
վիմագրական ստեղծագործություններ. նկար
ներ շրջանակված կամ չշրջանակված. մատիտ
ներ. լրագրեր. պարբերական մամուլ. ատլասներ
(քարտեզագրքեր). օղակներով թղթապանակ
ներ. ռետինե ժապավեններ (գրասենյակային
պիտույքներ). տակդիրներ գարեջրի գավաթ
ների համար. տոմսեր. կենսաբանական
կտրվածքներ մանրադիտակով ուսումն ասիրե
լու համար (ուսուցողական նյութեր). տպարա
նային կլիշեներ. բլոկնոտներ (նոթատետրեր)
նկարչության, գծագրության համար. բլոկնոտ
ներ (գրասենյակային պիտույքներ). ներկանյու
թով ժապավենների կոճեր. ապարանջաններ
գրենական պիտույքները պահելու համար. բրո
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շյուրներ. ասեղնագործության նմուշներ (սխե
մաներ).
գրասենյակային
կոճգամն եր.
խոնավարարներ (գրասենյակային պիտույք
ներ). զմուռսի կնիքներ. թանաքի բարձիկներ.
զմուռս. գրասենյակային հարմարանքներ կնքե
լու համար. գրասենյակային նյութեր կնքելու
համար. տետրեր. սկուտեղներ դրամի տեսա
կավորման և հաշվարկի համար. կալկա (մոմա
թուղթ). թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալկա
(մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա. գրասե
նյակային մատնակալներ. տպատառեր. պատ
ճենահան թուղթ. թուղթ գրանցող սարքերի
համար. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). քառան
կյուն գծագրական քանոններ. քարտեր. ուսու
ցողական նյութեր (բացառությամբ սարքերի).
կատալոգային
քարտեր
(գրասենյակային
պիտույքներ). թերթերով թղթեր (գրասենյակա
յին պիտույքներ). ստվարաթուղթ. ստվա
րաթղթե տուփեր բոլորագլխարկների համար.
ծակոտված քարտեր ժակքարդյան մանածա
գործական հաստոցների համար. ստվա
րաթղթե
դիտափողակներ.
կատալոգներ.
սեղմիչներ կատալոգային քարտերի համար.
երգարաններ. տպագրական շարվածքի սեղան
ներ. թղթապանակներ փաստաթղթերի համար.
նկարակալներ. տպարանային թվային տառա
մարմիններ. տուշ. գունավիմագրիչներ. մոմ
մոդելավորման համար, բացառությամբ ատամ
նաբուժության մեջ օգտագործվողի. քարտա
րաններ
(գրասենյակային
պիտույքներ).
գրասենյակային ծակատիչներ. զուգարանի
թուղթ. գրքեր. գծագրական կարկիններ. տպա
րանային տառամարմիններ (թվային և տառա
յին). շարվածքային դազգահներ. արկղիկ
պանակներ նամակագրության համար. թղթե
տոպրակներ. հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակա
յին ապրանքներ). թանաք ուղղումն եր կատարե
լու համար (հելիոգրաֆիա). մատիտների համար
գրիֆելներ. գծագրական կորաքանոններ. կազ
մեր (գրասենյակային պիտույքներ). գրելու
կավիճ. կավիճ վիմագրության համար. կավիճ
դերձակների համար. կավիճի բռնիչներ.
մատիտների բռնիչներ. ավտոմատ մատիտներ.
թղթե տարողություններ սերուցքի համար. գրա
սենյակային ճարմանդներ. գրամեքենաների
գլանիկներ. փոխադրանկարներ. գծանկարչա
կան տպագիր նյութեր. մարմարի նմանակմամբ
կազմարարական կափարիչների հարդարման
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(ներկման) գործիքներ. գծագրական տախտակ
ներ. գծագրական պիտույքներ. գծագրական
գործիքներ. դիագրամն եր (տրամագրեր). ծրար
ներ (գրասենյակային ապրանքներ). կրկնակիչ
ներ. օֆորտներ. փաթեթավորման թուղթ.
գրչատուփեր. ոսկե գրչածայրեր ջնջելու միջոց
ներ. գրենական պիտույքներ. խորհրդանշան
ներ (թղթե կնիքներ). սրբելու ջնջելու շաբլոններ.
ռետիններ ջնջելու համար. թուղթ էլեկտրասր
տագրիչների համար. ծակոտիչներ (գրասենյա
կային պիտույքներ). թանաք. ներկանյութով
ժապավեններ. թանաքամաններ. գրասենյակա
յին հարմարանքներ ծրարները կնքելու համար.
լուսանկարներ.
գրչամաքրիչներ.
կնիքներ
(գրասենյակային պարագաներ). գործվածք
կազմարարական աշխատանքների համար.
գծագրագործիքատուփեր.
ռեգիստրներ
(գրքեր). գրանցամատյաններ. արձանիկներ,
պատկերներ պապիեմաշեից. զտաթուղթ. թղթե
զտող նյութեր. բլանկներ (տպագրված). գրասե
նյակային
պարագաներ,
բացառությամբ
կահույքի. ածխային մատիտներ. կորաքանոն
ներ (գրասենյակային ապրանքներ). շարված
քատախտակներ
(պոլիգրաֆիա).
գալվանաստերեոտիպեր. աշխարհագրական
քարտեզներ. գլոբուսներ. ջրաներկ բացելու
բաժակապնակներ նկարիչների համար. գրա
ֆիկական վերարտադրություններ. գրաֆիկա
կան
(գծանկարչական)
պատկերներ.
գրասենյակային քերակներ (տեքստում ուղղում
ներ անելու պիտույքներ). փորագրման տախ
տակներ.
հեկտոգրաֆներ.
տպագիր
կարգացուցակներ. խոնավարարներ մակերև
ույթների համար (գրասենյակային պիտույք
ներ).
փոստային
բացիկներ.
տպագիր
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձելու
հարմարանքներ. ոչ մանածագործական օֆսե
թային պաստառ. տպագրական դյուրակիր
շարվածքներ (գրասենյակային պիտույքներ).
տպագրական հրատարակություններ. դասագր
քեր (ձեռնարկ). փոստային թուղթ. ճնշածծան
ներ. չափանշման ասեղներ գծագրության
համար. գծագրական գրչածայրեր. սեղանի
թղթե սպիտակեղեն. վիմատիպ նկարներ.
վիմագրական քարեր. բուկլետներ. փայլուն
թուղթ. պապիեմաշե. անդորրագրերի գրքույկ
ներ (գրասենյակային ապրանքներ). կավիճ
չափանշման համար. պլաստիկական զանգված
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ծեփելու համար. ծեփանյութեր. ծեփելու մածուկ
ներ գործված պաստառ բազմացման ապա
րատներում
ներկով
պատելու
համար.
գրատախտակներ. թղթի ամրակներ. համա
րադրոշմիչներ. յուղանկարատիպեր. կպչուն
շերտեր կազմերը ամրացնելու համար (կազմա
րարական գործ). սոսնձաթղթիկներ կնքելու
համար. ներկապնակներ նկարիչների համար.
պանտոգրաֆներ (գծագրական գործիքներ).
թղթագրենական ապրանքներ. մագաղաթա
թուղթ.
պաստելներ
(գունամատիտներ).
ձևվածքներ կարի համար. տրաֆարետների
պատյաններ. ներկարարական գլանիկներ.
կտավ
ն եր նկարների համար. ներկատուփեր
(դպրոցական պիտույքներ). պլաստմասսայե
թաղանթներ փաթեթավորման համար. հարմա
րանքներ լուսանկարներ սոսնձելու համար.
հենակալներ լուսանկարների համար. լուսափո
րագրանկարներ. գծագրեր (կապտաթուղթ).
ծալքագծման գործիքներ (գրասենյակային
պիտույքներ). ինքնահոս գրիչներ. տրաֆարետ
ներ նկարելու համար. շաբլոններ. դիմանկար
ներ.
թղթե
կաշպոներ
(դեկորատիվ
ծաղկամաններ). գլանատիպներ. քարտեր կամ
թղթյա ժապավեններ հաշվիչ մեքենաների
ծրագրերը գրանցելու համար. ծանուցատետ
րեր. թուղթ ռենտգենյան նկարների համար.
գծագրական քանոններ. ռեգլետներ (տպագրա
կան). կազմարարական նյութեր. գործված
պաստառ կազմարարական աշխատանքների
համար. թելեր կազմարարական աշխատանք
ների համար. գործված պաստառ փաստաթղ
թերը վերարտադրող մեքենաներում ներկով
պատելու համար. գրչածայրեր (գրասենյակա
յին պարագաներ). ամսագրեր (պարբերական).
թղթե ժապավեններ, բացառությամբ գալանտե
րեայի կամ մազերի զարդերի. գրամեքենաների
ժապավեններ. թղթե կամ պլաստմասսայե
տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ) փաթեթա
վորելու համար. բարձիկներ. էջանիշներ գրքե
րի համար. շնորհավորական բացիկներ.
ստեատիտ (դերձակի կավիճ). գնդիկավոր
գրիչների գնդիկներ. սեղանի թղթե տակդիր
ներ. տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի
համար. գրամեքենաների ստեղներ. կնիքների,
դրոշմակների կալիչներ. կնիքների, դրոշմակ
ների տուփեր. փոստային նամականիշներ.
տակդիրներ կնիքների, դրոշմակնիքների, դրոշ
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մակների համար. թափանցիկ թաղանթներ
(գրասենյակային ապրանքներ). հարմարանք
ներ գլխազարդեր պատրաստելու համար. սոսն
ձանյութ
(սոսինձ)
գրասենյակային
կամ
կենցաղային նպատակների համար. սոսնձող
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. կպչուն ժապավեններ
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. կպչուն ժապավեններ գրասենյա
կային կամ կենցաղային նպատակների համար.
հասցեներով թիթեղիկներ հասցեատպիչ մեքե
նաների համար. ալմանախներ. օրացույցներ.
օսլայի շրեշ (սոսնձող նյութ) գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. նկա
րելու վրձիններ. ինքնասոսնձվող ժապավեններ
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. գրասենյակային ռետիններ. ման
կական թղթե կրծկալներ. ստվարաթուղթ
փայտանյութից (գրասենյակային պիտույքներ).
թուղթ փայտազանգվածից. թղթե կամ ստվա
րաթղթե տուփեր. դրոցներ գրիչների և մատիտ
ների համար. թղթե կամ ստվարաթղթե
փաթաթվածքներ շշերի համար. գրաֆինների
թղթե տակդիրներ. ծանուցագրեր (գրասենյա
կային). պղպջակավոր պլաստմասսայե թերթեր
փաթեթավորման կամ կշռաբաշխման համար.
թղթե դրոշներ. թղթի մանրատիչներ գրասենյա
կային նպատակների համար. վերականգնված
թաղանթանյութից թերթեր փաթեթավորման
համար. գրասեղանի պահարաններ գրասենյա
կային պիտույքների համար (գրասենյակային
պարագաներ). սոսինձներ գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. թուղթ
կտրելու դանակներ (նամակ բացելու). թղթե
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի
համար. մատիտ սրելու հարմարանքներ (էլեկտ
րական կամ ոչ էլեկտրական). թղթե անձեռո
ցիկներ գրիմը հեռացնելու համար. գծագրական
անկյունաքանոններ. ռեյսշինաներ (գծագրա
կան T – աձև քանոններ). գրչակոթեր. գրենա
կան
պիտույքների
հավաքակազմեր
(գրասենյակային պիտույքներ). թանաքային
պարագաներ. գրասարքեր. ձեռագրերի նմուշ
ներ. շշե
րի փա
թեթ
վածք թղթից կամ ստվա
րաթղթից. ցուցատախտակներ թղթից կամ
ստվարաթղթից հայտարարությունների համար.
թղթից կամ ստվարաթղթից պիտակներ.
փորագրական ասեղներ օֆորտների համար.
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վիսկոզից թերթեր փաթեթավորման համար.
կպչուն պաստառ գրասենյակային նպատակ
ների համար. ինքնասոսնձվող պիտակներ
(գրասենյակային). կազմարարական մեքենա
ներ և հարմարանքներ (գրասենյակային սար
քավորանք).
կոմիքսների
գրքույկներ.
գրասենյակային թուղթ. վճարագրերի գրքույկ
ների բռնիչներ. ձողիկներ տուշով գրելու համար.
թանաքաքարեր (թանաքապահոց). երաժշտա
կան բացիկներ. տեղեկագրեր. փաթեթավոր
ման նյութեր պատրաստված օսլայից. մոմած
թղթեր. անձնագրերի կազմեր. գրելու վրձին
ներ. գրելու պիտույքներ. թուղթ պահարանների
արկղերի համար (բուրավետացված կամ ոչ).
վարկային քարտերի ոչ էլեկտրական տպիչներ.
փաստաթղթերի մակաշերտման ապարատներ
(գրասենյակային). թուղթ նկարչության և
գեղագրության համար. ջնջոցներ գրատախ
տակի համար. գծագրոցներ սեղմիչներով. ցու
ցափայտեր,
ոչ
էլեկտրոնային.
թղթե
ժապավեններ, բացառությամբ արդուզարդե
ղենի կամ մազերի զարդերի. կավե կաղապար
ներ մոդելավորման համար (նյութեր նկարիչների
համար). սեղմիչներ թղթադրամն երի համար.
հավաքաքարտեր, բացառությամբ խաղաքար
տերի. թղթե կամ պլաստիկից ներծծող թերթիկ
ներ սննդամթերքը փաթեթավորելու համար.
խոնավությունը կարգավորող թղթե կամ պլաս
տիկից թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավո
րելու համար. սխալն ուղղելու ժապավեններ
(գրասենյակային ապրանքներ). ներկերի արկ
ղեր. գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). թռու
ցիկներ (գովազդային թերթիկներ). բռնիչներ
փաստաթղթերի
համար
(գրասենյակային
պարագաներ). էջերը պահող բռնիչներ. մոդե
լավորելու համար պոլիմերային կավ. մաքրելու
բարձիկներ. թղթե կամ ստվարաթղթե փաթե
թավորման (միջադրման, խծուծման) նյութեր.
թղթե կամ ստվարաթղթե խծուծման նյութեր.
բանկատոմսեր. ցողվող կավիճ. տպված կտրոն
ներ. բրնձաթուղթ. պլաստմասսայե տոպրակ
ներ ընտանի կենդանիների թափոնները
հեռացնելու համար. ճապոնական թուղթ (վա
սի). սեղանի թղթե ուղելաթեր. տպագրված
նոտաներ. թղթե բաններներ. տոնական գունա
զարդ թղթե դրոշակներ. մուլտիպլիկացիոն
ցելուլոիդներ. թղթե տոպրակներ բժշկական
գործիքների մանրէազերծման համար. անձը
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հաստատող փաստաթղթերի բռնիչներ (գրասե
նյակային պիտույքներ). ոլորակներ անձը հաս
տատող փաստաթղթերի բռնիչների համար
(գրասենյակային պիտույքներ). ամրակներ
անձը հաստատող փաստաթղթերի բռնիչների
համար (գրասենյակային պիտույքներ). թուղթ
բժշկական զննման սեղանների համար. ատամ
նաբուժական սկուտեղների թղթյա ծածկեր.
թևքերով մանկական թղթյա կրծկալներ. թուղթ
կտրող գործիքներ (գրասենյակային պիտույք
ներ). տրաֆարետներ սննդամթերքի և ըմպե
լիքների ձևավորման համար. անվանական
բաջեր (գրասենյակային պիտույքներ). շտրիխ
կոդերի ժապավեններ. փայլեր գրասենյակային
նպատակների համար. ուղեբեռների պահանջ
ման թղթե հաշվեպիտակներ. թղթե անձեռո
ցիկներ մաքրելու համար. գրքերի պաշտպանիչ
կազմեր. գունազարդման գրքեր:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20212009		

(111) 34317

(220) 17.09.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 17.09.2031
(730) «Գրանդ մաստեր» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,
ք. Մասիս, Հրանտ Վարդանյան 8, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(526) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և
մուգ կապույտ, սպիտակ և մոխրագույն գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 16. սեղանի թղթե անձեռոցիկներ.
թղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ
դնելու համար. սեղանի թղթե սփռոցներ. թղթե
թաշկինակներ. թղթե սրբիչներ ձեռքերի
համար. թղթե երեսսրբիչներ. տոպրակներ միկ
րոալիքային վառարանում սնունդ պատրաստե
լու համար. թղթե զտիչներ սուրճի համար. ձգուն
(էլաստիկ) պլաստիկ թաղանթներ դարսակման
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համար. թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակ
ներ. կպչուն ժապավենի բաշխիչ հարմարանք
ներ (գրասենյակային պիտույքներ). հասցեներով
դրոշմակնիքներ. թուղթ. ազդագրեր. ազդագ
րերի թղթե կամ ստվարաթղթե վահանակներ.
գրասենյակային մակնշման մեքենաներ. գրա
սենյակային ամրակներ. սեղմիչներ գրիչների
համար.
հարմարանքներ
ճարմանդներով
ամրացնելու համար (գրասենյակային պիտույք
ներ).
ալբոմն եր.
նկարներ.
էստամպներ
(փորագրանկարներ). սիգարների օղակներ
(սիգարների ժապավեններ). մատիտներ սրելու
էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական մեքենաներ.
հենակալներ գրքերի համար. հենաձողիկներ
նկարիչների համար. ջրաներկեր. ճարտարա
պետական մանրակերտներ. արագակարներ,
թղթապանակներ (գրասենյակային). պնակիտ
ներ գրելու համար. գրիֆելներ. նրբաթիթեղ.
հաշվողական աղ յուսակներ. փորագրանկար
ներ. արվեստի վիմագրական ստեղծագործու
թյուններ.
նկարներ
շրջանակված
կամ
չշրջանակված. մատիտներ. լրագրեր. պարբե
րական մամուլ. ատլասներ (քարտեզագրքեր).
օղակներով թղթապանակներ. ռետինե ժապա
վեններ (գրասենյակային պիտույքներ). տակ
դիրներ գարեջրի գավաթների համար. տոմսեր.
կենսաբանական կտրվածքներ մանրադիտա
կով ուսումն ասիրելու համար (ուսուցողական
նյութեր). տպարանային կլիշեներ. բլոկնոտներ
(նոթատետրեր) նկարչության, գծագրության
համար. բլոկնոտներ (գրասենյակային պիտույք
ներ). ներկանյութով ժապավենների կոճեր.
ապարանջաններ գրենական պիտույքները
պահելու համար. բրոշյուրներ. ասեղնագործու
թյան նմուշներ (սխեմաներ). գրասենյակային
կոճգամն եր. խոնավարարներ (գրասենյակային
պիտույքներ). զմուռսի կնիքներ. թանաքի բար
ձիկներ. զմուռս. գրասենյակային հարմարանք
ներ կնքելու համար. գրասենյակային նյութեր
կնքելու համար. տետրեր. սկուտեղներ դրամի
տեսակավորման և հաշվարկի համար. կալկա
(մոմաթուղթ). թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալկա
(մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա. գրասե
նյակային մատնակալներ. տպատառեր. պատ
ճենահան թուղթ. թուղթ գրանցող սարքերի
համար. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). քառան
կյուն գծագրական քանոններ. քարտեր. ուսու
ցողական նյութեր (բացառությամբ սարքերի).
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կատալոգային
քարտեր
(գրասենյակային
պիտույքներ). թերթերով թղթեր (գրասենյակա
յին պիտույքներ). ստվարաթուղթ. ստվա
րաթղթե տուփեր բոլորագլխարկների համար.
ծակոտված քարտեր ժակքարդյան մանածա
գործական հաստոցների համար. ստվա
րաթղթե
դիտափողակներ.
կատալոգներ.
սեղմիչներ կատալոգային քարտերի համար.
երգարաններ. տպագրական շարվածքի սեղան
ներ. թղթապանակներ փաստաթղթերի համար.
նկարակալներ. տպարանային թվային տառա
մարմիններ. տուշ. գունավիմագրիչներ. մոմ
մոդելավորման համար, բացառությամբ ատամ
նաբուժության մեջ օգտագործվողի. քարտա
րաններ
(գրասենյակային
պիտույքներ).
գրասենյակային ծակատիչներ. զուգարանի
թուղթ. գրքեր. գծագրական կարկիններ. տպա
րանային տառամարմիններ (թվային և տառա
յին). շարվածքային դազգահներ. արկղիկ
պանակներ նամակագրության համար. թղթե
տոպրակներ. հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակա
յին ապրանքներ). թանաք ուղղումն եր կատարե
լու համար (հելիոգրաֆիա). մատիտների համար
գրիֆելներ. գծագրական կորաքանոններ. կազ
մեր (գրասենյակային պիտույքներ). գրելու
կավիճ. կավիճ վիմագրության համար. կավիճ
դերձակների համար. կավիճի բռնիչներ.
մատիտների բռնիչներ. ավտոմատ մատիտներ.
թղթե տարողություններ սերուցքի համար. գրա
սենյակային ճարմանդներ. գրամեքենաների
գլանիկներ. փոխադրանկարներ. գծանկարչա
կան տպագիր նյութեր. մարմարի նմանակմամբ
կազմարարական կափարիչների հարդարման
(ներկման) գործիքներ. գծագրական տախտակ
ներ. գծագրական պիտույքներ. գծագրական
գործիքներ. դիագրամն եր (տրամագրեր). ծրար
ներ (գրասենյակային ապրանքներ). կրկնակիչ
ներ. օֆորտներ. փաթեթավորման թուղթ.
գրչատուփեր. ոսկե գրչածայրեր ջնջելու միջոց
ներ. գրենական պիտույքներ. խորհրդանշան
ներ (թղթե կնիքներ). սրբելու ջնջելու շաբլոններ.
ռետիններ ջնջելու համար. թուղթ էլեկտրասր
տագրիչների համար. ծակոտիչներ (գրասենյա
կային պիտույքներ). թանաք. ներկանյութով
ժապավեններ. թանաքամաններ. գրասենյակա
յին հարմարանքներ ծրարները կնքելու համար.
լուսանկարներ.
գրչամաքրիչներ.
կնիքներ
(գրասենյակային պարագաներ). գործվածք
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կազմարարական աշխատանքների համար.
գծագրագործիքատուփեր.
ռեգիստրներ
(գրքեր). գրանցամատյաններ. արձանիկներ,
պատկերներ պապիեմաշեից. զտաթուղթ. թղթե
զտող նյութեր. բլանկներ (տպագրված). գրասե
նյակային
պարագաներ,
բացառությամբ
կահույքի. ածխային մատիտներ. կորաքանոն
ներ (գրասենյակային ապրանքներ). շարված
քատախտակներ
(պոլիգրաֆիա).
գալվանաստերեոտիպեր. աշխարհագրական
քարտեզներ. գլոբուսներ. ջրաներկ բացելու
բաժակապնակներ նկարիչների համար. գրա
ֆիկական վերարտադրություններ. գրաֆիկա
կան
(գծանկարչական)
պատկերներ.
գրասենյակային քերակներ (տեքստում ուղղում
ներ անելու պիտույքներ). փորագրման տախ
տակներ.
հեկտոգրաֆներ.
տպագիր
կարգացուցակներ. խոնավարարներ մակերև
ույթների համար (գրասենյակային պիտույք
ներ).
փոստային
բացիկներ.
տպագիր
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձելու
հարմարանքներ. ոչ մանածագործական օֆսե
թային պաստառ. տպագրական դյուրակիր
շարվածքներ (գրասենյակային պիտույքներ).
տպագրական հրատարակություններ. դասագր
քեր (ձեռնարկ). փոստային թուղթ. ճնշածծան
ներ. չափանշման ասեղներ գծագրության
համար. գծագրական գրչածայրեր. սեղանի
թղթե սպիտակեղեն. վիմատիպ նկարներ.
վիմագրական քարեր. բուկլետներ. փայլուն
թուղթ. պապիեմաշե. անդորրագրերի գրքույկ
ներ (գրասենյակային ապրանքներ). կավիճ
չափանշման համար. պլաստիկական զանգված
ծեփելու համար. ծեփանյութեր. ծեփելու մածուկ
ներ գործված պաստառ բազմացման ապա
րատներում
ներկով
պատելու
համար.
գրատախտակներ. թղթի ամրակներ. համա
րադրոշմիչներ. յուղանկարատիպեր. կպչուն
շերտեր կազմերը ամրացնելու համար (կազմա
րարական գործ). սոսնձաթղթիկներ կնքելու
համար. ներկապնակներ նկարիչների համար.
պանտոգրաֆներ (գծագրական գործիքներ).
թղթագրենական ապրանքներ. մագաղաթա
թուղթ.
պաստելներ
(գունամատիտներ).
ձևվածքներ կարի համար. տրաֆարետների
պատյաններ. ներկարարական գլանիկներ.
կտավ
ն եր նկարների համար. ներկատուփեր
(դպրոցական պիտույքներ). պլաստմասսայե
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թաղանթներ փաթեթավորման համար. հարմա
րանքներ լուսանկարներ սոսնձելու համար.
հենակալներ լուսանկարների համար. լուսափո
րագրանկարներ. գծագրեր (կապտաթուղթ).
ծալքագծման գործիքներ (գրասենյակային
պիտույքներ). ինքնահոս գրիչներ. տրաֆարետ
ներ նկարելու համար. շաբլոններ. դիմանկար
ներ.
թղթե
կաշպոներ
(դեկորատիվ
ծաղկամաններ). գլանատիպներ. քարտեր կամ
թղթյա ժապավեններ հաշվիչ մեքենաների
ծրագրերը գրանցելու համար. ծանուցատետ
րեր. թուղթ ռենտգենյան նկարների համար.
գծագրական քանոններ. ռեգլետներ (տպագրա
կան). կազմարարական նյութեր. գործված
պաստառ կազմարարական աշխատանքների
համար. թելեր կազմարարական աշխատանք
ների համար. գործված պաստառ փաստաթղ
թերը վերարտադրող մեքենաներում ներկով
պատելու համար. գրչածայրեր (գրասենյակա
յին պարագաներ). ամսագրեր (պարբերական).
թղթե ժապավեններ, բացառությամբ գալանտե
րեայի կամ մազերի զարդերի. գրամեքենաների
ժապավեններ. թղթե կամ պլաստմասսայե
տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ) փաթեթա
վորելու համար. բարձիկներ. էջանիշներ գրքե
րի համար. շնորհավորական բացիկներ.
ստեատիտ (դերձակի կավիճ). գնդիկավոր
գրիչների գնդիկներ. սեղանի թղթե տակդիր
ներ. տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի
համար. գրամեքենաների ստեղներ. կնիքների,
դրոշմակների կալիչներ. կնիքների, դրոշմակ
ների տուփեր. փոստային նամականիշներ.
տակդիրներ կնիքների, դրոշմակնիքների, դրոշ
մակների համար. թափանցիկ թաղանթներ
(գրասենյակային ապրանքներ). հարմարանք
ներ գլխազարդեր պատրաստելու համար. սոսն
ձանյութ
(սոսինձ)
գրասենյակային
կամ
կենցաղային նպատակների համար. սոսնձող
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. կպչուն ժապավեններ
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. կպչուն ժապավեններ գրասենյա
կային կամ կենցաղային նպատակների համար.
հասցեներով թիթեղիկներ հասցեատպիչ մեքե
նաների համար. ալմանախներ. օրացույցներ.
օսլայի շրեշ (սոսնձող նյութ) գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. նկա
րելու վրձիններ. ինքնասոսնձվող ժապավեններ
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գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակ
ների համար. գրասենյակային ռետիններ. ման
կական թղթե կրծկալներ. ստվարաթուղթ
փայտանյութից (գրասենյակային պիտույքներ).
թուղթ փայտազանգվածից. թղթե կամ ստվա
րաթղթե տուփեր. դրոցներ գրիչների և մատիտ
ների համար. թղթե կամ ստվարաթղթե
փաթաթվածքներ շշերի համար. գրաֆինների
թղթե տակդիրներ. ծանուցագրեր (գրասենյա
կային). պղպջակավոր պլաստմասսայե թերթեր
փաթեթավորման կամ կշռաբաշխման համար.
թղթե դրոշներ. թղթի մանրատիչներ գրասենյա
կային նպատակների համար. վերականգնված
թաղանթանյութից թերթեր փաթեթավորման
համար. գրասեղանի պահարաններ գրասենյա
կային պիտույքների համար (գրասենյակային
պարագաներ). սոսինձներ գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. թուղթ
կտրելու դանակներ (նամակ բացելու). թղթե
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի
համար. մատիտ սրելու հարմարանքներ (էլեկտ
րական կամ ոչ էլեկտրական). թղթե անձեռո
ցիկներ գրիմը հեռացնելու համար. գծագրական
անկյունաքանոններ. ռեյսշինաներ (գծագրա
կան T – աձև քանոններ). գրչակոթեր. գրենա
կան
պիտույքների
հավաքակազմեր
(գրասենյակային պիտույքներ). թանաքային
պարագաներ. գրասարքեր. ձեռագրերի նմուշ
ներ. շշե
րի փա
թեթ
վածք թղթից կամ ստվա
րաթղթից. ցուցատախտակներ թղթից կամ
ստվարաթղթից հայտարարությունների համար.
թղթից կամ ստվարաթղթից պիտակներ.
փորագրական ասեղներ օֆորտների համար.
վիսկոզից թերթեր փաթեթավորման համար.
կպչուն պաստառ գրասենյակային նպատակ
ների համար. ինքնասոսնձվող պիտակներ
(գրասենյակային). կազմարարական մեքենա
ներ և հարմարանքներ (գրասենյակային սար
քավորանք).
կոմիքսների
գրքույկներ.
գրասենյակային թուղթ. վճարագրերի գրքույկ
ների բռնիչներ. ձողիկներ տուշով գրելու համար.
թանաքաքարեր (թանաքապահոց). երաժշտա
կան բացիկներ. տեղեկագրեր. փաթեթավոր
ման նյութեր պատրաստված օսլայից. մոմած
թղթեր. անձնագրերի կազմեր. գրելու վրձին
ներ. գրելու պիտույքներ. թուղթ պահարանների
արկղերի համար (բուրավետացված կամ ոչ).
վարկային քարտերի ոչ էլեկտրական տպիչներ.
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փաստաթղթերի մակաշերտման ապարատներ
(գրասենյակային). թուղթ նկարչության և
գեղագրության համար. ջնջոցներ գրատախ
տակի համար. գծագրոցներ սեղմիչներով. ցու
ցափայտեր,
ոչ
էլեկտրոնային.
թղթե
ժապավեններ, բացառությամբ արդուզարդե
ղենի կամ մազերի զարդերի. կավե կաղապար
ներ մոդելավորման համար (նյութեր նկարիչների
համար). սեղմիչներ թղթադրամն երի համար.
հավաքաքարտեր, բացառությամբ խաղաքար
տերի. թղթե կամ պլաստիկից ներծծող թերթիկ
ներ սննդամթերքը փաթեթավորելու համար.
խոնավությունը կարգավորող թղթե կամ պլաս
տիկից թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավո
րելու համար. սխալն ուղղելու ժապավեններ
(գրասենյակային ապրանքներ). ներկերի արկ
ղեր. գծանշիչ գրիչներ (գրասենյակային). թռու
ցիկներ (գովազդային թերթիկներ). բռնիչներ
փաստաթղթերի
համար
(գրասենյակային
պարագաներ). էջերը պահող բռնիչներ. մոդե
լավորելու համար պոլիմերային կավ. մաքրելու
բարձիկներ. թղթե կամ ստվարաթղթե փաթե
թավորման (միջադրման, խծուծման) նյութեր.
թղթե կամ ստվարաթղթե խծուծման նյութեր.
բանկատոմսեր. ցողվող կավիճ. տպված կտրոն
ներ. բրնձաթուղթ. պլաստմասսայե տոպրակ
ներ ընտանի կենդանիների թափոնները
հեռացնելու համար. ճապոնական թուղթ (վա
սի). սեղանի թղթե ուղելաթեր. տպագրված
նոտաներ. թղթե բաններներ. տոնական գունա
զարդ թղթե դրոշակներ. մուլտիպլիկացիոն
ցելուլոիդներ. թղթե տոպրակներ բժշկական
գործիքների մանրէազերծման համար. անձը
հաստատող փաստաթղթերի բռնիչներ (գրասե
նյակային պիտույքներ). ոլորակներ անձը հաս
տատող փաստաթղթերի բռնիչների համար
(գրասենյակային պիտույքներ). ամրակներ
անձը հաստատող փաստաթղթերի բռնիչների
համար (գրասենյակային պիտույքներ). թուղթ
բժշկական զննման սեղանների համար. ատամ
նաբուժական սկուտեղների թղթյա ծածկեր.
թևքերով մանկական թղթյա կրծկալներ. թուղթ
կտրող գործիքներ (գրասենյակային պիտույք
ներ). տրաֆարետներ սննդամթերքի և ըմպե
լիքների ձևավորման համար. անվանական
բաջեր (գրասենյակային պիտույքներ). շտրիխ
կոդերի ժապավեններ. փայլեր գրասենյակային
նպատակների համար. ուղեբեռների պահանջ
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ման թղթե հաշվեպիտակներ. թղթե անձեռո
ցիկներ մաքրելու համար. գրքերի պաշտպանիչ
կազմեր. գունազարդման գրքեր:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20212050		

(111) 34318

(220) 25.09.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 25.09.2031
(730) «Սկրիպտոն» ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Գավառ,
Պետրովի 18, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչակապտագույն և դեղին գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 9. ներբեռնվող կրիպտոգրաֆիկա
կան բանալիներ կրիպտոարժույթների ստաց
ման և ծախսման համար. դրամն երը հաշվելու
և տեսակավորելու մեքենաներ. դրամարկղային
ապարատներ. ներբեռնելի էլեկտրոնային դրա
մապանակներ.
դաս 36. դրամական միջոցների փոխան
ցում էլեկտրոնային հաշվարկների համա
կարգով. էլեկտրոնային դրամապանակներով
վճարման ծառայություններ. ֆինանսական
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի
միջոցով. վիրտուալ արժույթների ֆինանսական
փոխանակումն եր.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և դրանց հետ կապված հետա
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զոտություններ և մշակումն եր. արդյունաբերա
կան վերլուծումն երի և հետազոտությունների
ծառայություններ. համակարգչային ապարատ
ների և ծրագրային ապահովման մշակում և զար
գացում, մասնավորապես՝ տեխնոլոգիական
հետազոտություններ. տեխնիկական նախագ
ծերի ուսումն ասիրում. համակարգիչների վար
ձույթ. համակարգիչների համար ծրագրերի
կազմում. ծրագրային ապահովման մշակում.
ծրագրային ապահովման արդիականացում.
խորհրդատվություն համակարգչային տեխ
նիկայի մշակման և զարգացման ոլորտում.
ծրագրային ապահովման վարձույթ. համա
կարգչային
տվյալների
վերականգնում.
ծրագրային ապահովման սպասարկում. համա
կարգչային համակարգերի վերլուծություն.
համակարգչային
համակարգերի
նախագ
ծում. համակարգչային ծրագրերի բազմացում.
տվյալների կամ փաստաթղթերի փոխադրում
ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային կրիչի վրա.
վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնիկական սպա
սարկում երրորդ անձանց համար. համակարգ
չային կայքերի տեղադրում (վեբ-կայքերի).
համակարգչային ծրագրային ապահովման
տեղակայում. ամպերի ցրում. տվյալների և
տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում,
բացառությամբ ֆիզիկական կերպափոխման.
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման
հարցերով. վեբ-սերվերների վարձույթ. տեղե
կատվական համակարգերի պաշտպանություն
վիրուսներից. փաստաթղթերի թվայնացում
(տեսածրում). վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում
խորհրդատվություն. ծրագրային ապահովում
որպես (SaaS) ծառայություն. տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում խորհրդատ
վություն. սերվերների հոսթինգ. տվյալների
պահեստային հեռապատճենման ծառայու
թյուններ. համակարգչային տեխնոլոգիաների և
ծրագրավորման վերաբերյալ տեղեկատվության
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. «ամպա
յին»
տեխնոլոգիաների
ծառայություններ.
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծառայու
թյուններ, որոնք տրամադրվում են արտաքին
ռեսուրսների (աութսորսինգ) հիման վրա. տեխ
նոլոգիական հարցերով խորհրդատվություն.
համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում
խորհրդատվություններ. համակարգչային անվ
տանգության ոլորտում խորհրդատվություն.
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տեխնիկական փաստաթղթերի կազմում. վեբկայքերի
տեղեկատվական
կատալոգների
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց համար
(ծառայություններ տեղեկատվական տեխնո
լոգիաների
ոլորտում).
խորհրդատվություն
համացանցային անվտանգության հարցերով.
խորհրդատվություն տվյալների անվտանգու
թյան հարցերով. տվյալների կոդավորման
ծառայություններ. համակարգչային համա
կարգերի մոնիտորինգ չարտոնված մուտքերը
կամ տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու
համար. անձնական տվյալների էլեկտրոնային
վերահսկում համացանցի միջոցով տեղեկատ
վության գողությունը հայտնաբերելու համար.
ծրագրային ապահովման մշակում ծրագրային
ապահովման հրատարակման շրջանակներում.
հարթակ որպես ծառայություն (PaaS). համա
կարգչային հարթակների կատարելագործում.
հետազոտություններ շինարարական աշխա
տանքների ոլորտում:
____________________

նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա
րանների ծառայություններ. ռեստորանների
ծառայություններ. խորտկարանների ծառայու
թյուններ. բարերի ծառայություններ. սննդի
ձևավորում. նարգիլեի բարերի ծառայություն
ներ:
____________________

(210) 20212052		

(111) 34319

(220) 25.09.2021

(151) 14.02.2022

(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

			(181) 25.09.2031
(730) Սարգիս Սամվելի Մաթևոսյան, ՀՀ, Վայոց
Ձորի մարզ, գ. Արփի, Երևանյան խճ., տուն
39/2, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(210) 20212054		

(111) 34320

(220) 25.09.2021

(151) 14.02.2022
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			(181) 25.09.2031
(730) Ջեյ.Էս.Սի. «Քորփորեյշն Կինձմարաուլի»,
GE
(442) 18.10.2021
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից:

(210) 20212055		

(111) 34321

(220) 25.09.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 25.09.2031
(730) Ջեյ.Էս.Սի. «Քորփորեյշն Կինձմարաուլի», GE
(442) 18.10.2021
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի
գարեջրից:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,

(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

սպիտակ, կարմիր և շագանակագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում. սրճարանների ծառայություններ.

(210) 20212062		

(111) 34322

(220) 27.09.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 27.09.2031
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(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի
նահանգի կորպորացիա, US

(210) 20212072		

(111) 34324

(220) 28.09.2021

(151) 14.02.2022

(442) 01.10.2021
(540)

			(181) 28.09.2031
(730) «Լիի շոկոլադ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0050,
Օդեսայի 68, AM
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(442) 18.10.2021
(540)

(511)
դաս 21. ատամի խոզանակներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20212065		

(111) 34323

(220) 27.09.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 27.09.2031
(730) Վահրամ Գագիկի Մուրադյան, ՀՀ, ք.
Գյումրի, Շչեդրինի 10, բն. 21, AM
(442) 18.10.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
ոսկեգույն գույնով։
(511)
դաս 30. շոկոլադ,

հրուշակեղեն

և

քաղցրավենիք:
____________________
(526) «REGIONAL INTERNET SERVICE PROVIDER»
գրառումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
դեղին, նարնջագույն, կարմիր, մուգ կարմիր,
փիրուզագույն, կանաչ, վարդագույն, մանուշա
կագույն և մոխրագույն գունային համակցու
թյամբ:

(210) 20212073		

(111) 34325

(220) 28.09.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 28.09.2031
(730)
Ալեքսանդր
Սերգեյի
Մալայան,
Երևան,Պուշկինի 40, բն. 92, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(511)
դաս 38. ինտերնետին հեռահաղորդակ
ցական

միացման

ապահովում.

ինտերնետ

մուտքի ապահովում. համացանցի հասանելի
ության ժամանակի վարձույթ. համացանցում
բանավեճային համաժողով
ն երի հասանելիու
թյան ապահովում. համացանցի սպասարկում.
համացանցի
մատուցում:

հասանելիության

ծառայության

____________________

(526) «VISION CENTER» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ ու սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 44. ակնաբուժական ծառայություններ։
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(442) 01.10.2021
(540)

(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20212076		
(111) 34326
(220) 28.09.2021
(151) 14.02.2022
			(181) 28.09.2031
(730)
«Այ
Քյու
Կենտրոն»
ՍՊԸ,
Երևան,Դավիթաշեն, 1 թաղ, շ. 43/3, AM
(442) 01.10.2021
(540)
(526) «PROJECT» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար
միր, կապույտ, կանաչ, դեղին, մանուշակագույն
և վարդագույն գունային համակցությամբ։

(526) «IQ» հապավումը, «CENTER» բառը և
«GLOBAL EDUCATION» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
նարնջագույն և կապույտ գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 41. ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, դասապատրաստում, մենթալ թվա
բանության ուսուցում, արագ ընթերցանության
ուսուցում, հիշողության զարգացման ուսուցում,
օտար լեզուների ուսուցում, նկարչության
ուսուցում, շախմատի ուսուցում:
____________________

(210) 20212077		

(111) 34327

(220) 28.09.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 28.09.2031
(730) «ԴԱՐ» տարածաշրջանային զարգացման
և
մրցունակության
հիմնադրամ,
ՀՀ,
Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ծաղկունք, փ. 1, տուն
2, AM

(511)
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. շինարարական
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն)
նախագծերի կառավարում.
դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն.
միջնորդություն անշարժ գույքի հետ կապ
ված գործառնություններում. անշարժ գույքի
կառավարում. բնակելի ֆոնդի կառավարում.
ֆերմաների և գյուղատնտեսական ձեռնարկու
թյունների վարձակալություն. գրասենյակների
վարձակալություն (անշարժ գույք). շինարարա
կան նախագծերի ֆինանսավորման կազմա
կերպում.
դաս 37. շինարարություն. շինարարա
կան աշխատանքների (ստուգիչ-կառավարիչ)
վերահսկողություն. պահեստների կառուցում
և վերանորոգում. շինարարության հարցերով
տեղեկատվության տրամադրում. տոնավաճա
ռային կրպակների և տաղավարների կառու
ցում.խորհրդատվություն
շինարարության
հարցերով.
դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառա
յություններ. կրթության ոլորտին վերաբերող
տեղեկատվության տրամադրում. ցուցահան
դեսների կազմակերպում մշակութային կամ
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կրթության նպատակներով. նախադպրոցական
հաստատություններ (կրթություն). սպորտային
մրցումն երի կազմակերպում. գիտաժողով
ն երի
(սիմպոզիումն երի) կազմակերպում և անց
կացում. կրթության գիշերօթիկ դպրոցներ.
համերգների կազմակերպում և անցկացում.
մասնագիտական կողմն որոշում (խորհուրդներ
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). դպրոց
ների կողմից մատուցվող կրթական ծառայու
թյուններ. կրթական ոչ վիրտուալ ֆորումն երի
կազմակերպում և անցկացում.
դաս 42. ճարտարապետական ծառայու
թյուններ. խորհրդատվություն ճարտարապե
տության հարցերով. հատակագծերի մշակում
շինարարության բնագավառում. տեխնիկական
նախագծերի ուսումն ասիրում. երկրաբանա
կան հետազննություն. ճարտարագիտություն.
հողաչափում. քաղաքների հատակագծերի
կազմում. ջերմոցային գազերի արտանետում
ների կրճատման հետ կապված գիտական
տեղեկատվության և խորհրդատվության տրա
մադրում. հետազոտություններ շինարարական
աշխատանքների ոլորտում.
դաս 43. ծերանոցների ծառայություններ.
ժամանակավոր բնակատեղերի վարձակալում.
պանսիոնների ծառայություններ. զբոսաշրջիկ
ների համար տների ծառայություններ. հյուրա
նոցների ծառայություններ. մանկամսուրների
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու
թյուններ. տեղերի ամրագրում պանսիոններում.
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում. ինքնաս
պասարկման ռեստորանների ծառայություն
ներ. հանգստի ճամբարների ծառայություններ
(կացարանի տրամադրում). շարժական շինու
թյունների վարձույթ. տեղերի ամրագրում
ժամանակավոր բնակության համար. սենյակ
ների, դահլիճների վարձակալում հավաքների
համար.
դաս 44. բանջարաբուծություն. այգեգոր
ծություն. բժշկական օգնություն. առողջատ
ների ծառայություններ. ջերմոցային գազերի
արտանետումն երի վնասակար ազդեցության
նվազեցման նպատակով ծառերի տնկում.
անտառազանգվածի վերականգնում. հանգս
տյան տների ծառայություններ:
____________________

(210) 20212081		

(111) 34328

(220) 29.09.2021

(151) 14.02.2022
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			(181) 29.09.2031
(730) «Հագառո» ՍՊԸ, Երևան, Միկոյան 8, բն.
28, AM
(442) 18.10.2021
(540)

(526) «handmade everything» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 25. կոշկեղենի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստ
ների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. բոաներ
(մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). կեպիներ՝
որպես գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. երկա
րաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր
(կոշիկների մասեր). քրտնակալներ. տաբատա
կալներ. քուղերով կիսակոշիկներ. հագուստի
օձիքներ. պարանոցի խողովակաձև շարֆեր.
լիֆեր.
բռնցքամարտիկների
վարտիքներ.
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտի
ներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտեր
ներ, պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճա
գուլպաների համար. կախակապեր. կապեր
երկար գուլպաների համար. կոշիկների ճտքեր.
միջատակեր. շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոն
ներ. կրծքակալներ. հագուստ. բոլորագլխարկ
ներ. կոշկեղենի մետաղե եզրակներ. մորթիներ
(հագուստ). հանովի օձիքներ. զուգագուլպաներ.
կոմբինեզոններ ջրային դահուկների համար.
կոմբինեզոններ (հագուստ). քրտինք ներծծող
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ներքնազգեստ. առանց քուղերի սեղմիրան
ներ (գրացիաներ). կոստյումն եր. պատրաստի
հագուստ. մանկական վարտիքներ (ներք
նազգեստ).
ականջակալներ
(հագուստ).
փողկապներ. կոշկերեսներ. սռնապաններ. բրի
ջիներ. տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների
համար. ձեռնոցներ (հագուստ). պատրաստի
աստառներ (հագուստի տարրեր). շարֆ, կաշ
նե, վզնոց. գոտի-շարֆեր, ծիսակարգային
շարֆեր. տրիկոտաժե հագուստ. ներդիրներ
շապիկների համար. էսպադրիլներ. մորթե
թիկնոցներ. բուտսեր (ֆուտբոլային). ցիլինդր
ներ. գաբարդիններ (հագուստ). սեղմիրաններ
(ներքնազգեստ). գոտիներ (ներքնազգեստ).
կրկնակոշիկներ. բաճկոնակներ. փողքաժապա
վեններ. գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և
ուսերը. մարմն ամարզական կոշկեղեն. մանտո.
անջրանցիկ հագուստ. զանգապաններ (տաք
գուլպաներ). ջերսի (հագուստ). շրջազգեստ
ներ. նորածնի օժիտ (հագուստ). շքազգեստներ
(սպասավորների). սպորտային տրիկոտաժե
ղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ (հագուստ).
մուֆտաներ (հագուստ). օրարի (եկեղեցական
հագուստ). առանց մատների ձեռնոցներ. խույ
րեր (եկեղեցական գլխարկ). տնային կոշիկներ.
կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ). մուշտակ
ներ. լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկներ.
գրպաններ հագուստի համար. պիժամաներ.
զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ.
կիսավարտիքներ. կրծկալներ. վերարկուներ.
կրունկներ կոշկեղենի համար. պատմուճաններ
(պարեգոտներ). ռանտեր կոշկեղենի համար.
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ).
բաճկոններ (հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր
(հագուստ). լողագլխարկներ. լողավարտիք
ներ. լողազգեստներ. բաղնիքի խալաթներ.
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ թղթից
պատրաստվածների. կոշկեղենի ներբաններ.
կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային կոշիկներ.
ոչ էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի համար.
սեպեր բութսերի համար. սպորտային բութսեր.
գլխակապեր (հագուստ). գլխանոցով բաճկոն.
տակի շրջազգեստներ. դահուկների կիսակոշիկ
ներ. կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա).
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ
(պարանոցի թաշկինակներ). հագուստ մարմ
նամարզության համար. հագուստ արհեստա
կան կաշվից. կաշվե հագուստ. թիկնոցներ.
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դիմակահանդեսի կոստյումն եր. սարիներ. կար
ճաթև (T-աձև) մայկաներ. չալմաներ. ժապա
վենակապ փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի
գլխարկներ. ձկնորսական բաճկոններ. գոտիքսակներ (հագուստ). կրծքի գրպանի թաշկի
նակներ. թղթե գդակներ (հագուստ). դիմակներ
քնելու համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստ
ներ. պոնչոներ. սարոնգներ. դահուկորդների
ձեռնոցներ. լեգինսներ (շալվար). սարաֆաններ.
հովարներ՝ որպես գլխարկներ. կիսատաբատ
ներ (ներքնազգեստ). սպորտային մայկաներ.
կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ կոշիկներ).
ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը հասնող կոշիկ
ներ. քրտինք ներծծող կարճագուլպաներ. վար
սավիրական թիկնոց. կարատեի համազգեստ.
ձյուդոյի համազգեստ. մարմն ամարզական կիպ
նստող զգեստ. կիմոնո. թևքերով մանկական
կրծկալներ, բացառությամբ թղթից պատրաստ
վածների. նիհարեցնող նյութեր պարունա
կող հագուստ. ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի
կրունկի պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկ
ներ. թաթմաններ. լատեքսային հագուստ.
պաշտպանիչ մարզաշապիկներ (ռաշգարդներ).
ԼԱԴ-ով հագուստ. գլխաշորեր. կպչուն կրծկալ
ներ. կարճ սռնապաններ:
____________________

(210) 20212082		

(111) 34329

(220) 29.09.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 29.09.2031
(730) «Առփի մեդիա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Լուսինյանց 2, AM
(442) 01.10.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին
և կապտականաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս
41.
կրթադաստիարակչական
ծառայություններ. ֆիլմերի արտադրություն,
բացառությամբ գովազդային ֆիլմերի. հեռուս
տատեսային
զվարճալի
հաղորդումն եր.
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շոուների արտադրություն. տեսագրում. միկ
րոֆիլմերի ստեղծում. հեռուստատեսային և
կինոսցենարների գրում. հեռուստահաղոր
դումն երի պատրաստում. չբեռնվող ֆիլմերի
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի»
ծառայության միջոցով. չբեռնվող հեռուստա
տեսային ծրագրերի տրամադրում «տեսանյութ
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. կինո
ֆիլմերի ստեղծում, բացառությամբ գովազդա
յինների:
____________________

(210) 20212096		

(111) 34330

(220) 01.10.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 01.10.2031
(730) «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ
Նովա 6/27, AM
(442) 18.10.2021
(540)

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի.
սակե.
վիսկի.
սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20212099		

(111) 34331

(220) 01.10.2021

(151) 14.02.2022
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			(181) 01.10.2031
(730) «Պրոֆպրոտեքթ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթ
Մալյան 41, AM
(442) 18.10.2021
(540)

(526) «Prof» և «Protect» բառերը և «ENGINEERING
SOLUTIONS» արտահայտությունն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ մոխրագույն, դեղին և կանաչ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 37. ջեռուցման սարքավորումների
տեղադրում և վերանորոգում. էլեկտրական
սարքավորումների աշխատանքում խանգա
րումների վերացում. մալուխների անցկացում,
տեղադրում.
դաս 42. ճարտարագիտություն. չափա
բերում
(չափումներ).
ճարտարագիտական
փորձաքննություն.
ոլորտում.

աուդիտ

տեխնիկական

էներգետիկայի
փաստաթղթերի

կազմում. հետազոտություններ շինարարական
աշխատանքների ոլորտում:
____________________

(210) 20212100		

(111) 34332

(220) 01.10.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 01.10.2031
(730) Չըրչ ընդ Դուայթ Քո., Ինք., US
(442) 18.10.2021
(540)
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(511)
դաս 3. ոչ բուժական արդուզարդի միջոցներ.
կոսմետիկական միջոցներ. ատամի փոշիներ
և մածուկներ. օծանելիք և բուրավետ նյութեր.
միջոցներ մաշկը խնամելու համար. միջոցներ
մազերը խնամելու համար. շամպուններ.
օճառներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

խոտաբույսեր. քացախ, սոուսներ և այլ
համեմունքներ. սառույց (սառեցված ջուր).
դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. հանքային և գազավորված
ջրեր. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր.
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր։
____________________

(210) 20212110		

(111) 34334
(151) 14.02.2022

(210) 20212109		

(111) 34333

(220) 04.10.2021

(220) 01.10.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 04.10.2031
(730) Վահագն Բարսեղի Գաբրիելյան, ՀՀ, ք.
Աբովյան, միկր. 7, թաղ. 3, տուն 20, AM

			(181) 01.10.2031
(730) Օհան Ստեփանյան, ՀՀ, Երևան, Այգեձոր
45, AM
(442) 18.10.2021
(540)
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(442) 18.10.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին,
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչ, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի
էքստրակտներ.
պահածոյացված,
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող,
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ, պանիր, կարագ,
յոգուրտ և այլ կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, մակարոնեղեն և
լապշա (արիշտա). տապիոկա և սագո. ալյուր և
հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. շոկոլադ. պաղպաղակ,
շարբաթ և այլ սննդային սառույցներ. շաքար,
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, համեմանք, ամոքանք, պահածոյացված

կարմիր, սպիտակ, բաց շագանակագույն և մուգ
շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. նշով խմոր. թխվածքաբլիթ. կոն
ֆետներ. վաֆլիներ. հրուշակեղեն քաղցր խմո
րից, առավելապես խորիզով. կարամելներ
(կոնֆետներ). հացահատիկային արտադրանք.
շոկոլադ. նշակարկանդակներ. շաքարով հրու
շակեղեն.
նրբաբլիթներ.
քաղցրաբլիթներ.
ալ յուրից պատրաստված ուտելիքներ. փոշի
հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց
խմոր հրուշակեղենի համար. պաստեղներ
(հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային հրուշակե
ղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. հրուշակե
ղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն գետնընկույզի
հիմքով. աղի բլիթներ. շոկոլադապատ ընկույզ
ներ. բարկահամ բլիթներ. խառնուրդներ բար
կահամ բլիթի համար. մրգային հրուշակեղեն։
____________________
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(210) 20212119		

(111) 34335

(220) 05.10.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 05.10.2031
(730) Սինըբոն Ֆրենչայզր ԷսՓիՎի ԷլԷլՍի, US
(442) 18.10.2021
(540)

(511)
դաս 30. պաղպաղակ. հացաբուլկեղեն.
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես
խորիզով. խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն).
դարչինով բուլկիներ. ամոքահունց բուլկիներ.
սուրճ և սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. սառույ
ցով սուրճ. կապուչինո. սուրճ պարունակող
պարկուճներ սուրճ պատրաստելու համար.
կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. հացահատիկներ
նախաճաշի
համար.
սառեցված
խմոր.
խառնուրդներ
հացաբուլկեղենի
համար.
մաֆիններ. դոնաթներ. անցքով դոնաթներ.
դանիական խմորեղեն. օղաբլիթներ.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ.
սնունդը դուրս հանելու հնարավորությամբ
ռեստորանների
ծառայություններ.
սննդա
մթերքով և խմիչքով ապահովման ծառայու
թյուններ։
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անասնաբուժական նպատակների համար.
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային
հավելումներ մարդու կամ կենդանիների
համար. կենսաբանական ակտիվ հավելումներ.
սպեղանալաթեր.
վիրակապման
նյութեր.
ախտահանիչ միջոցներ. ֆունգիցիդներ. հեր
բիցիդներ:
____________________

(210) 20212127		

(111) 34337

(220) 06.10.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 06.10.2031
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Լուսինե
Սահակյան Հայես Լևոնի, Երևան 0019,
Անտառային 160/9, բն. 1, AM
(442) 18.10.2021
(540)

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
(210) 20212124		

(111) 34336

(220) 05.10.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 05.10.2031
(730) Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան, Երևան,
Թավրիզյան 46, AM
(442) 18.10.2021
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք.
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս
տուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ
բուժական
նպատակների
համար.
դիե
տիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ

կապույտ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ.
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ.
սիդրեր.
դիժեստիվներ
(լիկյորներ
և
սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպե
լիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից.
տանձի սիդր. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր
(էսենցիաներ). ապիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:
____________________
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(210) 20212139		

(111) 34338

(220) 08.10.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 08.10.2031
(730) «Յունիք հոթել» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան,
Չարենցի փ., շ. 1Բ, բն. 2, AM
(442) 18.10.2021
(540)

(526) «Hotel», «CITY CENTER» և «YEREVAN»
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
կանաչ (#99CA3C, C:45%, M:0%, Y:100%) և մուգ
կանաչ (#0A7A74, C:87%, M:33%, Y:56%) գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ։
____________________

(210) 20212153		

(111) 34339

(220) 12.10.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 12.10.2031
(730) Վալերիա Վոլոգդինա, Երևան, Նալ
բանդյան 106/1, բն. 80, AM
(442) 18.10.2021
(540)
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(511)
դաս 25. կոշկեղենի սահելը խոչընդոտող
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստ
ների համար. կոշկեղեն. բաղնիքի սանդալներ.
բաղնիքի հողաթափներ. գուլպաներ (երկար).
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. բոաներ
(մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). կեպիներ՝
որպես գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. երկա
րաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. կոշկաքթեր
(կոշիկների մասեր). քրտնակալներ. տաբատա
կալներ. քուղերով կիսակոշիկներ. հագուստի
օձիքներ. պարանոցի խողովակաձև շարֆեր.
լիֆեր.
բռնցքամարտիկների
վարտիքներ.
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. գոտի
ներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. սվիտեր
ներ, պուլովերներ. շուրջառներ (եկեղեցական
զգեստ). կարճագուլպաներ. կապեր կարճա
գուլպաների համար. կախակապեր. կապեր
երկար գուլպաների համար. կոշիկների ճտքեր.
միջատակեր. շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոն
ներ. կրծքակալներ. հագուստ. բոլորագլխարկ
ներ. կոշկեղենի մետաղե եզրակներ. մորթիներ
(հագուստ). հանովի օձիքներ. զուգագուլպաներ.
կոմբինեզոններ ջրային դահուկների համար.
կոմբինեզոններ (հագուստ). քրտինք ներծծող
ներքնազգեստ. առանց քուղերի սեղմիրան
ներ (գրացիաներ). կոստյումն եր. պատրաստի
հագուստ. մանկական վարտիքներ (ներքնազ
գեստ). ականջակալներ (հագուստ). փողկապ
ներ. կոշկերեսներ. սռնապաններ. բրիջիներ.
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների համար.
ձեռնոցներ (հագուստ). պատրաստի աստառ
ներ (հագուստի տարրեր). շարֆ, կաշնե, վզնոց.
գոտի-շարֆեր, ծիսակարգային շարֆեր. տրի
կոտաժե հագուստ. ներդիրներ շապիկների
համար. էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. բութ
սեր (ֆուտբոլային). ցիլինդրներ. գաբարդիններ
(հագուստ). սեղմիրաններ (ներքնազգեստ).
գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկներ.
բաճկոնակներ. փողքաժապավեններ. գլխա
շոր, որը ծածկում է պարանոցը և ուսերը. մարմ
նամարզական կոշկեղեն. մանտո. անջրանցիկ
հագուստ. զանգապաններ (տաք գուլպաներ).
ջերսի (հագուստ). շրջազգեստներ. նորածնի
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օժիտ (հագուստ). շքազգեստներ (սպասավոր
ների). սպորտային տրիկոտաժեղեն. բազկա
պատներ. գոգնոցներ (հագուստ). մուֆտաներ
(հագուստ). օրարի (եկեղեցական հագուստ).
առանց մատների ձեռնոցներ. խույրեր (եկեղե
ցական գլխարկ). տնային կոշիկներ. կնգուղով
վերարկու (թիկնոցներ). մուշտակներ. լողա
փի զգեստներ. լողափի կոշիկներ. գրպաններ
հագուստի համար. պիժամաներ. զգեստներ.
սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. կիսավարտիք
ներ. կրծկալներ. վերարկուներ. կրունկներ
կոշկեղենի համար. պատմուճաններ (պարեգոտ
ներ). ռանտեր կոշկեղենի համար. համազգեստ.
բրդյա բաճկոններ (հագուստ). բաճկոններ
(հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր (հագուստ).
լողագլխարկներ. լողավարտիքներ. լողազ
գեստներ. բաղնիքի խալաթներ. մանկական
կրծկալներ, բացառությամբ թղթից պատրաստ
վածների. կոշկեղենի ներբաններ. կոշիկներ.
կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. ոչ էլեկտ
րական մուֆտաներ ոտքերի համար. սեպեր
բութսերի համար. սպորտային բութսեր. գլխա
կապեր (հագուստ). գլխանոցով բաճկոն. տակի
շրջազգեստներ. դահուկների կիսակոշիկներ.
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա).
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ
(պարանոցի թաշկինակներ). հագուստ մարմ
նամարզության համար. հագուստ արհեստա
կան կաշվից. կաշվե հագուստ. թիկնոցներ.
դիմակահանդեսի կոստյումն եր. սարիներ. կար
ճաթև (T-աձև) մայկաներ. չալմաներ. ժապա
վենակապ փողկապներ լայն եզրերով. ջրցողի
գլխարկներ. ձկնորսական բաճկոններ. գոտիքսակներ (հագուստ). կրծքի գրպանի թաշկի
նակներ. թղթե գդակներ (հագուստ). դիմակներ
քնելու համար. կիսատաբատաձև շրջազգեստ
ներ. պոնչոներ. սարոնգներ. դահուկորդների
ձեռնոցներ. լեգինսներ (շալվար). սարաֆաններ.
հովարներ՝ որպես գլխարկներ. կիսատաբատ
ներ (ներքնազգեստ). սպորտային մայկաներ.
կաճյակներ (թաղիքե երկարաճիտ կոշիկներ).
ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը հասնող կոշիկ
ներ. քրտինք ներծծող կարճագուլպաներ. վար
սավիրական թիկնոց. կարատեի համազգեստ.
ձյուդոյի համազգեստ. մարմն ամարզական կիպ
նստող զգեստ. կիմոնո. թևքերով մանկական
կրծկալներ, բացառությամբ թղթից պատրաստ
վածների. նիհարեցնող նյութեր պարունա
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կող հագուստ. ասեղնագործ հագուստ. կոշիկի
կրունկի պաշտպանիչ հարմարանքներ. գլխարկ
ներ. թաթմաններ. լատեքսային հագուստ.
պաշտպանիչ մարզաշապիկներ (ռաշգարդներ).
ԼԱԴ-ով հագուստ. գլխաշորեր. կպչուն կրծկալ
ներ. կարճ սռնապաններ:
(740) Ալբինա Նազարյան
____________________

(210) 20212179		

(111) 34340

(220) 14.10.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 14.10.2031
(730) Անի Հալուլյան, Արմավիրի մարզ, ք.
Էջմիածին, Աբովյան փ., տուն 41/1, AM
(442) 01.11.2021
(540)

(526) «փաստաբանական գրասենյակ» գրառումն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի
տակ, բաց և մուգ ոսկեգույն և մուգ կապույտ
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 45. փաստաբանական ծառայու
թյուններ. դատական ներկայացուցչություն
ներ՝ իրավունքի տարբեր ոլորտներում. անձի
իրավունքների պաշտպանություն:
____________________

(210) 20212180		

(111) 34341

(220) 14.10.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 14.10.2031
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(730) Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ
Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի, BA
(442) 01.11.2021
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20212186		

(111) 34342

(220) 14.10.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 14.10.2031
(730) Ռուզաննա Սարգսի Թարվերդյան, Երևան
0037, Վ. Դավթյան 13, AM
(442) 01.11.2021
(540)

(511)
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. մուրա
բաներ. սառեցրած մրգեր. պահածոյացված
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկ
ված բանջարեղեն. չորացրած բանջարե
ղեն. ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր.
պտղամիս. միս. բանջարեղենի հյութեր սնունդ
պատրաստելու համար. մշակված ընկույզներ.
պահածոյացված ձիթապտուղ. տոմատի խյուս.
բանջարեղենային աղցաններ. մրգային աղցան
ներ. տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու
համար. ենթամթերքներ. մրգակեղև. ծեծած
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված
սնկեր. մրգային չիպսեր. սպիրտի մեջ պահա
ծոյացված մրգեր. մրգային պահածոներ. բան
ջարեղենի պահածոներ. խնձորի խյուս. թեթև
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կոմպոտ
ներ. տոմատի մածուկ. բադրիջանի խավիար.
դդմիկի խավիար. մշակված պնդուկ. պահա
ծոյացված հատապտուղներ. բանջարեղենային
սերուցքներ. սառեցումով չորացրած բանջարե
ղեն.
դաս 30. սուրճ. սուրճի փոխարինիչներ.
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. թեյ. թեյի հիմ
քով ըմպելիքներ. թեյի ըմպելիքներ կաթով.
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կակաո. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկո
լադի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյով և կաթով
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ.
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. սննդային
ձավարներ. հացահատիկային արտադրանք.
եգիպտացորենի փաթիլներ. շաքարով հրուշա
կեղեն. կոնֆետներ. վաֆլիներ. շոկոլադ. մեղր.
պաղպաղակ. սոուսներ (համեմունքներ). համե
մունքներ. մակարոնեղեն.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիք
ներ. կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. ոչ
ալկոհոլային բաղադրություններ ըմպելիքներ
պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային բնա
հյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար.
մրգահյութեր.
օշարակներ
ըմպելիքների
համար. լիմոնադներ. բանջարեղենի հյութեր
(ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների համար.
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք).
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային
կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհո
լային). ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. ոչ ալկո
հոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմուզիներ
(մրգերի կամ բանջարեղենների խառնուրդների
հիմքով ըմպելիքներ). սուրճի համով ոչ ալկոհո
լային ըմպելիքներ. թեյի համով ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպե
լիքներ. չրերից պատրաստված ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտա
յին մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ.
կյուրասո. դիժեստիվ
ն եր (լիկյորներ և սպիրտա
յին ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղ
րային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի).
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի.
գինի խաղողի չանչերից. տանձի սիդր. սակե.
վիսկի. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիա
ներ). սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունա
կող ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ.
ռոմ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ, բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.
շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիքներ.
հացահատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային
խմիչքներ:
____________________
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(210) 20212187		

(111) 34343

(220) 14.10.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 14.10.2031
(730) Արտյոմ Ռուդիկի Սաքանյան, ՀՀ, Լոռու
մարզ, գ. Ազնվաձոր, փ. 3, տուն 18, AM
(442) 01.11.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 29. Խավիար. պահածոյացված մրգեր.
երշիկեղեն. կարտոֆիլի չիպսեր. արգանակի
խտածոներ. մուրաբաներ. պահածոյացված
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկ
ված բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն.
պանիրներ. կաթ. ջերմային մշակման ենթարկ
ված մրգեր. միս. խոզապուխտ. բանջարեղենի
ապուրներ. կաթնամթերք. բեկոն. նրբերշիկ.
բանջարեղենային աղցաններ. մրգային աղցան
ներ. պահածոյացված սնկեր. մրգային չիպ
սեր. պահածոյացված միս. խոզի միս. մրգային
պահածոներ. մսի պահածոներ. բանջարեղենի
պահածոներ. կոմպոտներ. թթվասեր. բադ
րիջանի խավիար. պահածոյացված հատապ
տուղներ. նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար.
մշակված բանջարեղեն. մշակված մրգեր. կաթ
նաթթվային ըմպելիքներ.
դաս 30. հացահատիկային արտադրանք.
թեյ. համեմունքներ. սննդային ալ յուր. ցորենի
ալ յուր. ալ յուրից պատրաստված ուտելիքներ.
հաց. մեղր. չոր թխվածքաբլիթ. սոուսներ (համե
մունքներ). ակնամոմ. մեղվամոր կաթ. թեյի հիմ
քով ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցանների
համար. պահածոյացված բանջարանոցային
խոտեր (համեմունքներ). մարինադներ. մրգա
յին հրուշակեղեն.
դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն.
միջնորդային գործունեություն. անշարժ գույ
քի գործակալությունների ծառայություններ.
միջնորդություն անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններում. անշարժ գույքի գնա
հատում. անշարժ գույքի կառավարում. միջ
նորդային ծառայություններ. ֆինանսական
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հետազոտություններ. անշարժ գույքի հետ
կապված գործառնություններ. նախահաշվի
կազմում ծախսերի գնահատման նպատակնե
րով.
դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում.
տրանսպորտային ծառայություններ տեսար
ժան վայրերի դիտման համար. ճանապար
հորդական
շրջագայությունների
համար
փոխադրումն երի
կազմակերպում.
ճանա
պարհորդությունների ամրագրում.
ճանա
պարհորդության
երթուղու
վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում. էկո տուրիզմի
ծառայություններ, վրանային հանգստի կազմա
կերպում, ագրոտուրիզմի ծառայություններ։
____________________

(210) 20212189		

(111) 34344

(220) 15.10.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 15.10.2031
(730) «Բեստ քարդ» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան
8-25, AM
(442) 01.11.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
կանաչ, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 35. օգնություն գործարարության
կառավարման հարցերում. տվյալներ գոր
ծարարական գործառնությունների մասին.
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծ
ման-արտահանման
գործակալությունների
ծառայություններ. առևտրային տեղեկատվու
թյան գործակալությունների ծառայություններ.
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային նյու
թերի տարածում. լուսապատճենահանման
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու գոր
ծակալությունների ծառայություններ. գրասե
նյակային սարքերի և ապարատների վարձույթ.
հաշվապահական գրքերի վարում. հաշվետվու
թյունների կազմում հաշիվ
ն երի վերաբերյալ.
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առևտրային աուդիտ. խորհրդատվություն գոր
ծարարության կազմակերպման և կառավար
ման
հարցերով.
խորհրդատվություն
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու
հարցերով. խորհրդատվություն գործարարու
թյան կառավարման հարցերով. մեքենագրման
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում.
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների կառավարման հարցերում. փաս
տաթղթերի
վերարտադրում.
գովազդային
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. գոր
ծարարության արդյունավետության փորձաքն
նական ծառայություններ. աճուրդային վաճառք.
շուկայի ուսումն ասիրություն. առևտրային գոր
ծունեության գնահատում. հետազոտություններ
գործարարության ասպարեզում. գովազդային
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն գործա
րարության
կազմակերպման
հարցերով.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություն
ներ. ծառայություններ հասարակական հարա
բերությունների բնագավառում. սղագրական
ծառայություններ. հեռուստագովազդ. հաղոր
դագրությունների գրառում (գրասենյակային
աշխատանքներ). ցուցափեղկերի ձևավորում.
գովազդային գործակալությունների ծառայու
թյուններ. գործարարության կառավարման
խորհրդատվական ծառայություններ. մանեկեն
ների ծառայություններ ապրանքները գովազդե
լու կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ
ների ավտոմատացված հիմն ապաշարների
վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. տնտեսական
կանխատեսում. ցուցահանդեսների կազմակեր
պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ
ներով.
գործնական
տեղեկատվության
տրամադրում. հասարակական կարծիքի հետա
զոտում. վճարման փաստաթղթերի նախա
պատրաստում. աշխատակիցների հաստիքների
համալրում. ձեռնարկությունները տեղափոխե
լու հետ կապված վարչական ծառայություններ.
տարածքների վարձակալում գովազդի տեղադր
ման համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ
անձանց համար. քարտուղարական ծառայու
թյուններ. հարկային հայտարարագրերի կազ
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մում. հեռախոսազանգերին պատասխանելու
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժանոր
դագրության կազմակերպում երրորդ անձանց
համար. գովազդ փոստով. հյուրանոցային գոր
ծունեության կառավարում. ստեղծագործների և
կատարողների գործերի կառավարում. տեղե
կատվության հավաքում տվյալների համա
կարգչային
հիմն ապաշարներում.
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալների
համակարգչային հիմն ապաշարներում. առևտ
րական տոնավաճառների կազմակերպում. լու
սապատճենահանող սարքավորման վարձույթ.
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային ցան
ցում.
մատակարարման
ծառայություններ
երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում և
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապահո
վում). տեղեկատվության որոնում համակարգ
չային ֆայլերում երրորդ անձանց համար.
գովազդային ժամանակի վարձույթ զանգվածա
յին տեղեկատվության բոլոր միջոցներում.
մամուլի տեսություն. առևտրի ավտոմատների
վարձույթ.
հոգեբանական
տեստավորում
աշխատողներ ընտրելիս. գների համեմատման
ծառայություններ. մանրածախ վաճառքի նպա
տակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր լրատ
վամիջոցներով. սպառողներին առևտրային
տեղեկատվության և խորհուրդների տրամադ
րում ապրանքների և ծառայությունների ընտ
րության
հարցում.
հեռահաղորդակցական
ծառայությունների բաժանորդագրում երրորդ
անձանց համար. գնման պատվերների մշակ
ման գործընթացների կառավարում. ապրանք
ների և ծառայությունների լիցենզիաների
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ
անձանց համար. ենթակապալառուի ծառայու
թյուններ (առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն).
հաշիվ
ն երի ապրանքագրերի տրամադրում.
գովազդային տեքստերի խմբագրում. վիճա
կագրական տվյալների հավաքում և տրամադ
րում.
գովազդի
մանրակերտում.
երաշխավորների որոնում. նորաձևության ցու
ցադրության կազմակերպում գովազդային
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի արտադ
րություն. մարզիկների գործունեության կառա
վարում.
մարքեթինգ
(շուկայավարում).
հեռուստամարքեթինգի
ծառայություններ.
դեղագործական, անասնաբուժական և հիգիե
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նիկ պատրաստուկների և բժշկական պարա
գաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ.
գործարար և առևտրային հարաբերությունների
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում.
վաճառքի օժանդակման համար որոնման
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային ծառա
յություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC).
առևտրային միջնորդային ծառայություններ.
արտահաստիքային աշխատողների գործունե
ության կառավարում. առևտրային գործարք
ների համաձայնեցում և կնքում երրորդ անձանց
համար. տվյալների էլեկտրոնային հիմն ապա
շարներում տվյալների նորացում և պահում.
շինարարական նախագծերի համար առևտրա
յին (կոմերցիոն) նախագծերի կառավարում.
գործարար տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. ապրանքներ և ծառայու
թյուններ գնողների և վաճառողների համար
առցանց վաճառատեղի տրամադրում. գովազ
դային հասկացությունների մշակում. արտաքին
վարչական կառավարում ընկերությունների
համար. հարկային հայտարարագրեր ներկա
յացնելու ծառայություններ. ծախսերը փոխհա
տուցող ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն)
կառավարում երրորդ անձանց համար. գովազ
դային վահանակների վարձույթ. կենսագրա
կան տվյալ
նե
րի գրում այլ ան
ձանց հա
մար.
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով
վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում. հաճախ
ճանապարհորդողների ծրագրերի կառավա
րում. հանդիպումն երի պլանավորման ծառայու
թյուններ (գրասենյակային գործառույթներ).
հանդիպումն երի մասին հիշեցնելու ծառայու
թյուններ (գրասենյակային գործառույթներ).
սպառողների հավատարմության ծրագրերի
կառավարում. գովազդային սցենարների տեքս
տերի կազմում. տվյալների և գրավոր հաղոր
դագրությունների
գրանցում.
գրանցամատյանների տեղեկատվության թար
մացում և պահում. տեղեկատվական ցանկի
կազմում առևտրային կամ գովազդային նպա
տակներով. պոտենցիալ մասնավոր ներդրող
ների և ֆինանսավորման կարիք ունեցող
ձեռնարկատերերի ընտրության հարցում միջ
նորդական բիզնես-ծառայություններ. հեռուս
տախանութների ծրագրերի արտադրություն.
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հասարակության հետ հաղորդակցման ռազմա
վարության վերաբերյալ խորհրդատվություն.
խորհրդատվություն գովազդային հաղորդակ
ցության ռազմավարության վերաբերյալ. գոր
ծարար
պայմանագրերի
համաձայնեցում
երրորդ անձանց համար. սպորտային միջոցա
ռումն երի հովանավորմամբ ապրանքների և
ծառայությունների
խթանում.
մրցակցային
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի
հետախուզական ծառայություններ. ֆինանսա
կան աուդիտ. թվային երաժշտության ներբեռն
ման
համար
մանրածախ
առցանց
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի ներ
բեռնման համար մանրածախ առցանց ծառա
յություններ.
նախապես
գրառված
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար
մանրածախ առցանց ծառայություններ. դեղա
գործական, անասնաբուժական և հիգիենիկ
պատրաստուկների և բժշկական պարագաների
մեծածախ վաճառք. նվերների ցանկի գրանց
ման ծառայություններ. թիրախային մարքեթինգ
(շուկայավարում). գործարարության ժամանա
կավոր կառավարում. արտաքին գովազդ.
պատկերասրահների միջոցով արվեստի գոր
ծերի մանրածախ վաճառք. վարչական օժան
դակություն մրցույթի հայտերի վերաբերյալ.
մարքեթինգ
(շուկայավարում)
ծրագրային
ապահովման հրապարակման շրջանակներում.
լրատվամիջոցների հետ կապերի ծառայություն
ներ. կորպորատիվ հաղորդակցության ծառա
յություններ. գրասենյակային սարքավորումն երի
վարձույթ համատեղ աշխատանքային պայման
ներում. առևտրային լոբբիստական ծառայու
թյուններ.
օգտագործողների
կարծիքների
տրամադրում առևտրային կամ գովազդային
նպատակներով. օգտագործողների վարկանիշ
ների տրամադրում առևտրային կամ գովազդա
յին
նպատակներով.
հեռախոսային
կոմուտատորի ծառայություններ. հացամթեր
քին վերաբերող մանրածախ առևտրի ծառայու
թյուններ.
սպառողի
պրոֆիլավորում
առևտրային կամ մարքեթինգային նպատակնե
րով. վարչական ծառայություններ բժշկական
ուղղորդման համար. բոլոր վերը նշված
ապրանքների մանրամեծածախ առևտուր.
դաս 36. ապահովագրություն դժբախտ
պատահարներից. տարաժամկետ մարման
վարկեր. ապահովագրության վիճակագիրների
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ծառայություններ. անշարժ գույքի վարձակա
լություն. միջնորդային գործունեություն. վար
կային գործակալությունների ծառայություններ.
անշարժ գույքի գործակալությունների ծառայու
թյուններ. միջնորդություն անշարժ գույքի հետ
կապված գործառնություններում. պարտքերի
բռնագանձման գործակալությունների ծառա
յություններ. ապահովագրման միջնորդություն.
մաքսային միջնորդների (բրոքերների) ֆինան
սական ծառայություններ. ապահովագրություն.
բանկային ծառայություններ. անշարժ գույ
քի գնահատում. բարեգործական միջոցների
հավաքագրում. փոխադարձ հիմն ադրամն երի
հիմն ադրում. կապիտալ ներդրումն եր. երաշխա
վորություն. դրամի փոխանակում. ճամփորդա
կան վճարագրերի թողարկում. ֆինանսական
հաշվանցում (քլիրինգ). պահպանում անկիզելի
պահարաններում. դրամահավաքների կազ
մակերպում. փոխառությունների տրամադրում
(ֆինանսավորում). հարկային փորձաքննու
թյուն. ֆինանսական գնահատումն եր (ապահո
վագրություն, բանկային գործառնություններ,
անշարժ գույք). ֆակտորինգ. խնամակա
լական ծառայություններ. ֆինանսավորում.
ֆինանսական կառավարում. փոխատվության
տրամադրում գրավի դիմաց. անշարժ գույքի
կառավարում. բնակելի ֆոնդի կառավարում.
ապահովագրություն հրդեհից. բնակարանների
վարձակալություն. ֆերմաների և գյուղատնտե
սական ձեռնարկությունների վարձակալություն.
առողջության
ապահովագրություն.
ապա
հովագրություն դժբախտ պատահարներից
ծովում. հիփոթեքային վարկեր. խնայբանկեր.
ֆինանսական վարձակալություն. բորսայական
միջնորդություն. կյանքի ապահովագրություն.
բնակարանային բյուրոների ծառայություններ
(անշարժ գույք). ֆինանսական վերլուծություն.
հնարժեք իրերի գնահատում. արվեստի ստեղ
ծագործությունների գնահատում. վճարագրերի
իսկության
ստուգում.
խորհրդատվություն
ֆինանսական հարցերով. խորհրդատվություն
ապահովագրության հարցերով. սպասարկում
վարկային քարտերով. սպասարկում դեբետ
քարտերով. դրամական միջոցների փոխանցում
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով.
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադ
րում. ապահովագրության հարցերով տեղե
կատվության տրամադրում. թանկարժեք իրերի
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գնահատում. դրամագիտական իրերի գնահա
տում. վարձակալական վճարների գանձում.
դրոշմանիշների գնահատում. արժեթղթերի
թողարկում. արժեքավոր իրերի պահպանու
թյուն. բորսայական գնանշումն եր. վարկային
քարտերի թողարկում. գրասենյակների վարձա
կալություն (անշարժ գույք). կենսաթոշակների
վճարման ծառայություններ. ֆինանսական
հովանավորություն. բանկային գործառնու
թյունների առցանց իրականացում. առևտրա
արդյունաբերական գործունեության լուծարք
(ֆինանսական ծառայություններ). վերանո
րոգման արժեքի ֆինանսական գնահատում.
ածխածնային վարկեր իրականացնելու միջնոր
դություն. անտառի ֆինանսական գնահատում.
բրդի ֆինանսական գնահատում. վարկավորում
գրավի դիմաց. պահեստային (ապահովագրա
կան) ֆոնդերի ծառայություններ. միջնորդային
ծառայություններ. խորհրդատվություն պարտ
քի հետ կապված հարցերով. շինարարական
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակերպում.
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում
վեբ-կայքերի միջոցով. փոխհատուցման վճար
ների ֆինանսական կառավարում այլ անձանց
համար. հիմն ադրամն երի տեղաբաշխում. միջ
նորդական գործարքներ կապված արժեթղթերի
և պարտատոմսերի հետ. ակումբային քարտեր
օգտագործելու միջոցով զեղչերի տրամադրում
երրորդ անձանց. պայմանական ազատված
ների համար երաշխավորման ծառայություններ.
տարբեր մասնագետների համատեղ աշխա
տանքի համար գրասենյակների վարձույթ.
ֆինանսական գնահատում մրցույթի հայտերի
վերաբերյալ. նավթի, գազի և հանքարդյունա
բերության ոլորտներին վերաբերող զարգաց
ման ծախսերի ֆինանսական գնահատումն եր.
ֆինանսական հետազոտություններ. անշարժ
գույքի հետ կապված գործառնություններ. վիր
տուալ արժույթների էլեկտրոնային փոխանցում.
մտավոր սեփականության ակտիվ
ն երի ֆինան
սական գնահատում. նախահաշվի կազմում
ծախսերի գնահատման նպատակներով. քրա
ուդֆանդինգ. էլեկտրոնային դրամապանակ
ներով վճարման ծառայություններ. վիրտուալ
արժույթների ֆինանսական փոխանակումն եր:
____________________
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(210) 20212193		

(111) 34345

(220) 15.10.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 15.10.2031
(730) «ԹՊ Ուայների» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Սայաթ
Նովա 19, AM

(730) «Արագիծ» ՍՊԸ, Արմավիրի
Արագած փ. 23, պահեստ 3, AM
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մարզ,

(442) 01.11.2021
(540)

(442) 01.11.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
մոխրագույն, բալագույն և սպիտակ գունային

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձօղի.
սակե.
վիսկի.
սպիրտային
բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
(740) Սուսաննա Կնյազյան
____________________

(210) 20212226		

(111) 34346

(220) 20.10.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 20.10.2031

համակցությամբ։
(511)
դաս 33. օղի, սպիրտային մրգային
լուծա
մզուքներ. թորման միջոցով ստացված
ըմպելիքներ. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
ըմպելիքներ։
____________________

(210) 20212229		

(111) 34347

(220) 20.10.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 20.10.2031
(730) «Երևանի պետական համալսարան»
հիմնադրամ, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, AM
(442) 01.11.2021
(540)

(511)
դաս 38. հաղորդագրությունների էլեկտրո
նային
տախտակ
(հեռահաղոր
դակցական
ծառայություններ).
դաս 41. բարձրագույն կրթության և
գիտական գործունեության իրականացում.
դաս 42. գիտական հետազոտություններ:
____________________
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(210) 20212230		

(111) 34348

(220) 20.10.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 20.10.2031
(730) «Երևանի պետական համալսարան»
հիմնադրամ, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, AM
(442) 01.11.2021
(540)

(511)
դաս 38. հաղորդագրությունների էլեկտրո
նային
տախտակ
(հեռահաղորդակցական
ծառայություններ).
դաս 41. բարձրագույն կրթության և
գիտական գործունեության իրականացում.
դաս 42. գիտական հետազոտություններ:
____________________

(210) 20212231		

(111) 34349

(220) 20.10.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 20.10.2031
(730) «Երևանի պետական համալսարան»
հիմնադրամ, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, AM
(442) 01.11.2021
(540)

(511)
դաս 38. հաղորդագրությունների էլեկտրո
նային
տախտակ
(հեռահաղորդակցական
ծառայություններ).
դաս 41. բարձրագույն կրթության և
գիտական գործունեության իրականացում.
դաս 42. գիտական հետազոտություններ:
____________________

(210) 20212235		

(111) 34350

(220) 21.10.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 21.10.2031
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(730) «Կրեդ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Վահագնի
թաղ., տեղամաս 13, Տերյան փ., տուն 4, AM
(442) 01.11.2021
(540)

(511)
դաս 35. տարատեսակ ուտեստների,
ճաշատեսակների, աղցանների, արագ սննդի
վաճառք.
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում և
առաքում. սրճարանների ծառայություններ.
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա
րան
ների ծառայություններ. ռեստորանների
ծառայություններ. խորտկարանների ծառայու
թյուններ. բարերի ծառայություններ. սննդի
ձևավորում. ֆուդկորտ:
____________________

(210) 20212239		

(111) 34351

(220) 22.10.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 22.10.2031
(730) «Նիկօ ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, Նաիրի
Զարյան 37, AM
(442) 01.11.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
ոսկեգույնով։
(511)
դաս 11. ավտոմատ տեղակայանքներ ոռոգ
ման համար. ջերմային կուտակիչներ. ացետիլե
նային
այրոցներ.
ացետիլենային
գեներատորներ. ացետիլենային լամպեր. օդա
քաշ թասակներ. լուսավորող համակարգեր
թռչող ապարատների համար. խուղակային
վառարաններ. ապարատներ օդի հոտազերծ
ման համար. սարքվածքներ օդի սառեցման
համար. զտիչներ օդի լավորակման համար.
օդաջեռուցիչներ. օդային չորուցիչներ. օդի
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լավորակման տեղակայանքներ. օդի զտման
տեղակայանքներ. տաք օդով աշխատող ջեռուց
ման սարքեր. սարքավորանք տաք օդով բաղ
նիքների
համար.
շփական
բռնկորդներ
գազային վառիչների համար. գազային վառիչ
ներ. վառիչներ. լամպանոթներ. էլեկտրական
լամպերի անոթներ. աղեղային լամպեր. էլեկտ
րական լամպեր. մետաղական արմատուրներ
վառարանների համար. սառնապահարաններ.
լապտերներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար. ցոլալապտերներ մեքենաների համար.
սառեցնող բաքեր վառարանների համար. վան
նաներ. նստելու վաննաներ. շարժական խցիկ
ներ
թուրքական
բաղնիքների
համար.
սարքավորանք լոգարանների համար. ջեռու
ցիչներ վաննաների համար. սանիտարատեխ
նիկական տեղակայանքներ լոգարանների
համար. լուսատուներ. լուսավորման լապտեր
ներ. լամպերի կոթառներ. շիկարանային այրոց
ներ. այրոցներ լամպերի համար. լապտերներ
հեծանիվ
ն երի համար. բիդե. ջրաջեռուցիչներ,
բացառությամբ մեքենայի մասերի. թրծման
վառարաններ. ջրածորաններ. խցաններ ռադի
ատորների համար. գրպանի էլեկտրական լապ
տերներ. ջրատաքացուցիչներ. վառարաններ
հացաբուլկեղենի համար. հակացրցողիչ գլխա
դիրներ ծորակների համար. հարմարանքներ
շամփուրները շրջելու համար. շամփուրներ.
լաբորատորիայի այրոցներ. ջահավոր տեղա
կայանքներ նավթարդյունաբերության համար.
այրոցներ. այրոցներ մանրէների ոչնչացման
համար. կաթսաներ լվացքատների համար.
շարժական զուգարաններ. օդափոխիչներ (օդի
լավորակում). սուրճ բովելու ապարատներ.
օդաջեռուցիչներ (կալորիֆերներ). խողովակ
ների և խողովակաշարերի ծորակներ. ջերմու
թյան
վերականգնիչներ.
հրահեստ
աղ յուսապատվածքներ վառարանների համար.
լամպեր տրանսպորտային միջոցների շրջա
դարձի ցուցիչների համար. ածխային էլեկտրոդ
ներ աղեղային լամպերի համար. ջեռուցման
տեղակայանքներ. սարքավորանք վառարան
ները բեռնելու համար. լվացման բաքեր զուգա
րանների համար. եռացրած ջրով աշխատող
ջեռուցման տեղակայանքներ. ջեռուցման կաթ
սաներ. ջեռուցման կաթսաների խողովակներ.
օդորակիչներ տրանսպորտային միջոցների
համար. ջեռուցման-տաքացման սարքեր, որոնք
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աշխատում են պինդ, հեղուկ և գազային վառե
լիքով. ջեռուցման տեղակայանքներ տրանս
պորտային միջոցների համար. ջեռուցման
էլեկտրական սարքեր. կենտրոնական ջեռուց
ման ռադիատորներ. խոնավարարներ կենտրո
նական ջեռուցման ռադիատորների համար.
ջեռուցիչ տարրեր. ջեռուցիչներ արդուկների
համար. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական ջեր
մակներ ոտքերի համար. էլեկտրական մուֆտա
ներ ոտքերը տաքացնելու համար. կերակուրներ
տաքացնելու հարմարանքներ. ընկղմվող ջեռու
ցիչներ. լամպի ապակի. լամպերի խողովակներ.
ծխնելույզների ծխանցքեր. ծխանցքերի սահա
փականներ. չորուցիչներ մազերի համար. ջրի
բաշխման տեղակայանքներ. չորացման ապա
րատներ. օդորակիչներ. սարքեր սոսինձը
տաքացնելու համար. թորման սյուներ. խողո
վակներ (սանիտարատեխնիկական համակար
գերի մասեր). ջրմուղի տեղակայանքներ.
զուգարաններ. սառցարանային ապարատներ.
էլեկտրական սպասք կերակուր պատրաստելու
համար. խոհանոցային սալօջախներ. սարքեր և
տեղակայանքներ սննդամթերքի ջերմային
մշակման համար. լապտերներ մոտոցիկլետ
ների համար. էլեկտրական գազապարպիչ
խողովակներ լուսավորման համար. հակասառ
ցապատիչներ տրանսպորտային միջոցների
համար. զուգարանների ախտահանման միջոց
ների բաշխիչներ. ապարատներ ախտահան
ման համար. ծովային ջրի աղազրկման
տեղակայանքներ. ապարատներ չորացման
համար. լույսի ցրիչներ. ըմպելիքներ սառեցնելու
ապարատներ. թորման ապարատներ. ցնցուղ
ներ. էլեկտրական լամպերի կոթառներ. ջրի
մաքրման տեղակայանքներ. ջրի զտման սար
քեր. տեղակայանքներ ջրի սառեցման համար.
շատրվաններ. տարողություններ ջուրը ճնշման
տակ պահելու համար. ջրի մանրէազերծիչներ.
ջերմափոխանակիչներ, բացի մեքենայի մասե
րից. լուսավորման սարքեր և տեղակայանքներ.
ջահեր. հոսաջրերի մաքրման տեղակայանք
ներ. առաստաղի լուսամփոփներ. էլեկտրական
ռադիատորներ. գազերի զտման սարքեր. սար
քեր կերերը չորացնելու համար. գոլոշիարար
ներ.
վառարաններ
(ջեռուցիչ
սարքեր).
էլեկտրական լամպերի թելեր. զտիչներ խմելու
ջրի համար. կերոններ. շարժական դարբնոցներ.
վառարաններ, բացառությամբ լաբորատոր
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վառարանների. ձևավոր աղ յուսապատվածք
ներ վառարանների համար. հրակալներ վառա
րանների համար. օջախներ. մոխրատաշտեր
վառարանների համար. սառնարանային ապա
րատներ և մեքենաներ. սառնարանի խցիկներ.
սառնարանային տարողություններ. լամպեր
մազերը գանգրացնելու համար. մրգերը չորաց
նելու ապարատներ. գազազտիչներ (գազային
սարքավորանքի մասեր). գազայրոցներ. գազի
կաթսաներ. գազալցված լամպեր. շոգեարտադ
րիչներ, բացառությամբ մեքենաների մասերի.
մանրէասպան լամպեր օդը մաքրելու համար.
սարքեր և մեքենաներ սառույց պատրաստելու
համար. էլեկտրական սառնախցիկներ. գնդա
ձև թասակներ լամպերի համար. ջեռուցման
սալեր. հաց բովելու սարքեր (տոստեր). գրիլի
խոհանոցային ապարատներ. աղբայրիչներ
(վառարաններ). ապարատներ օդի կամ ջրի
իոնացման համար. դեկորատիվ շատրվաններ.
լաբորատոր լամպեր. կաթի սառեցման տեղա
կայանքներ. պաստերիչներ. յուղային լամպեր.
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման լամ
պեր, բացառությամբ բժշկական նպատակնե
րով
օգտագործվողների.
պայթանվտանգ
լամպեր. անդրադարձիչներ լամպերի համար.
չինական լապտերներ. լվացարաններ (սանի
տարատեխնիկական սարքավորման մասեր).
հեղուկների սառեցման տեղակայանքներ. լյու
մինեսցենտային խողովակներ լուսավորման
համար. մագնեզիումային թելեր լուսավորման
սարքերի համար. չորուցիչներ ածիկի համար.
հանքափորի լամպեր. տեղակայանքներ միջու
կային վառելիքի և միջուկային ռեակցիաների
դանդաղարարների
համար.
կափույրներ
պահեստարաններում մակարդակի կարգավոր
ման համար. էլեկտրական լամպեր տոնածա
ռերի համար. լուսավորվող համարներ շենքերի
համար.
թթվածնա-ջրածնային
այրոցներ.
ջեռուցման ռադիատորներ. յուղային այրոցներ.
ցոլալապտերներ տրանսպորտային միջոցների
համար. ջեռուցման թիթեղներ. լուսարձակներ.
պոլիմերացված տեղակայանքներ. խոհանոցա
յին վառարաններ (ջեռոցներ). օդի ոչ ավտոմատ
կափույրներ շոգեջեռուցման տեղակայանքների
համար. ապարատներ և մեքենաներ ջուրը մաք
րելու համար. օդի մաքրման սարքեր և մեքենա
ներ. թորման աշտարակներ թորման համար.
տեղակայանքներ և մեքենաներ սառեցման
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համար. տաքացման խոհանոցային սարքեր.
ջրատաքացիչներ (ապարատներ). անդրադար
ձիչներ տրանսպորտային միջոցների համար.
սառնարանային սարքավորումն եր և տեղակա
յանքներ. սարքեր և տեղակայանքներ սառեց
ման
համար.
քարշի
կարգավորման
ձգափականներ. կարգավորիչ պարագաներ
ջրասարքերի կամ գազասարքերի և ջրմուղների
կամ գազամուղների համար. պահպանիչ
պարագաներ ջրասարքերի կամ գազասարքերի
և ջրմուղների կամ գազամուղների համար.
ծորակներ. ջրատար ծորակների միջադիրներ.
շամփուր պարունակող հարմարանքներ միս
տապակելու համար. սանիտարատեխնիկական
սարքեր և տեղակայանքներ. չորացման ապա
րատներ և տեղակայանքներ. ապարատներ
լվացասենյակներում
ձեռքերը
չորացնելու
համար. օդափոխիչներ (օդի լավորակման
տեղակայանքների մասեր). մանրէազերծիչներ.
գալարախողովակներ (թորման, ջեռուցման
կամ սառեցման տեղակայանքների մասեր).
ծխախոտի սառեցման տեղակայանքներ. չորու
ցիչներ ծխախոտի համար. լուսավորման սար
քեր տրանսպորտային միջոցների համար.
տապակոցներ. մոխիր տեղափոխելու ավտո
մատ սարքվածքներ. գոլորշու արտադրման
տեղակայանքներ. օդափոխության կայանքներ
և ապարատներ (օդի լավորակման). օդափոխ
ման (օդի լավորակման) տեղակայանքներ և
ապարատներ, տրանսպորտային միջոցների
համար. զուգարանակոնքեր. նստոցներ զուգա
րանների համար. լուսամփոփներ. լուսամփոփ
ների կալիչներ (բռնիչներ). խառնիչ ծորակներ
ջրատար խողովակների համար. կարգավորիչ
և պահպանիչ պարագաներ գազամուղների
համար. կարգավորիչ և պահպանիչ պարագա
ներ ջրմուղային սարքավորումն երի համար.
շոգու կուտակիչներ. տեղակայանքներ և ապա
րատներ ջուրը փափկացնելու համար. օդաքաշ
լաբորատոր թասակներ. օդի մանրէազերծիչ
ներ. թորման ապարատներ. սպիրտայրոցներ.
բենզինային այրոցներ. հակաշլացնող հարմա
րանքներ տրանսպորտային միջոցների համար
(լամպերի պարագաներ). տրանսպորտային
միջոցների
ապակիների
տաքացուցիչներ.
գլխադիրներ գազայրոցների համար. ջրամա
տակարարման համակարգերի տեղակայանք
ներ. միջուկային ռեակտորներ. խոհանոցային
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էլեկտրական
ավտոկլավ
ն եր.
լապտերներ
ավտոմեքենաների համար. ծծակով շշերի
էլեկտրական տաքացիչներ. էլեկտրական վաֆ
լեկաղապարներ. պահպանիչ և կարգավորիչ
պարագաներ գազասարքերի համար. էլեկտ
րական լուծակորզիչներ սուրճի համար. էլեկտ
րական սրճեփներ. հատակադիր լուսատուներ.
շոգեկաթսաների ջերմախողովակներ. կրակա
րաններ (մանղալներ). էլեկտրական ճարպաջե
ռոցներ. սենյակային բուխարիներ. ջերմային
պոմպեր. արևային ջերմային հավաքիչներ
(ջեռուցում). արևի վառարաններ. ապարատներ
արևայրուքի համար (սոլ յարիումն եր). ջրթողներ
զուգարանների համար. սնուցիչներ ջեռուցիչ
կաթսաների համար. սառնարաններ. հոտա
զերծման սարքեր, բացառությամբ անձնական
օգտագործման համար նախատեսվածների.
ջրառու սարքեր. յուղերի զտման սարքեր. սար
քեր ծխահարման համար, բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
սարքավորանք թրծող վառարանների համար
(հենարաններ). գրպանի ջերմակներ. հիդրո
մերսման լոգարաններ (անոթներ). քրոմատագ
րիչներ
արդյունաբերական
նպատակների
համար. էլեկտրական շիկացման թելիկներ.
գազապաղիչներ (մեքենաների մասեր չհանդի
սացող). բարձեր էլեկտրաջեռուցմամբ, բացա
ռությամբ
բժշկական
նպատակներով
օգտագործվողների. սարքավորանք շոգեբաղ
նիքների համար. լողախցիկներ. լվացարանա
կոնքեր. չոր գոլորշիով աշխատող սարքեր
դեմքի խնամքի համար (սաունաներ դեմքի
համար). միզամաններ (սանիտարական սար
քավորանք). ջերմակներ. էլեկտրական թեյա
մաններ.
ջերմակներ
անկողնու
համար.
էլեկտրաջեռուցմամբ ծածկոցներ, բացառու
թյամբ բժշկական նպատակներով օգտագործ
վողների. անկողինը տաքացնելու ջերմակներ.
զտման սարքվածքներ ակվարիումն երի համար.
տաքացիչներ ակվարիումն երի համար. լուսա
տուներ ակվարիումն երի համար. էլեկտրաջե
ռուցմամբ
գորգեր.
ատամն աբուժական
վառարաններ. յոգուրտ պատրաստելու էլեկտ
րական հարմարանքներ. ընդարձակման բաքեր
կենտրոնական ջեռուցման համակարգերի
համար. օդամաքրիչներ խոհանոցների համար.
կենցաղային էլեկտրական օդափոխիչներ. սպի
տակեղենի էլեկտրական չորուցիչներ. միկրոա
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լիքային վառարաններ (սնունդ պատրաստելու
համար). տեղակայանքներ լողավազանների
ջուրը քլորացնելու համար. ջերմապահպանիչ
կափույրներ (ջեռուցման տեղակայանքների
մասեր). սարքվածքներ ջրի պտտական շար
ժում ստեղծելու համար. սարքեր սննդամթերքը
ջրազրկելու համար. ստորջրյա լուսարձակներ.
ոռոգման կաթիլային ցրիչներ (ոռոգման պարա
գաներ). մանրէազերծ սենյակներ (սանիտարա
կան
սարքավորանք).
կրակարաններում
(մանղալներում) օգտագործվող լավայի կտոր
ներ. գյուղատնտեսական մեքենաներ ջրելու և
ոռոգելու համար. միկրոալիքային վառարաններ
արդյունաբերական նպատակների համար. հաց
թխելու մեքենաներ. սառեցնող ցուցափեղկեր
(ցուցապահարաններ). գործվածքները գոլոր
շիով փափկացնող սարքեր. հաց թխելու սար
քեր. լուսադիոդային լուսավորման սարքեր.
հիդրոմերսման լոգարանների ապարատներ.
տաքացվող ցուցափեղկեր (ցուցապահարան
ներ). բազմապրոֆիլ կաթսաներ. սննդի էլեկտ
րական գոլորշեփներ. տորտիլա պատրաստելու
էլեկտրական մամլիչներ. գրքերի ախտահան
ման պահարաններ. ջերմային թնդանոթներ.
շոկոլադային
էլեկտրական
շատրվաններ.
ախտահանող ապարատներ բժշկական նպա
տակներով. գինու էլեկտրական մառաններ. լու
սային շարաններ տոնական զարդարանքի
համար. էլեկտրատաքացմամբ կարճագուլպա
ներ. ճակատի լապտերներ. լամպեր եղունգների
համար. էլեկտրական շուտեփուկներ. միկ
րոպղպջակների
գեներատորներ
լոգանքի
համար. ջեռուցման և հովացման սարքեր տաք
և սառը ըմպելիքներ բաշխելու համար. էլեկտ
րական ջեռուցմամբ հագուստի. ծեծած բրնձից
թխվածքաբլիթների պատրաստման էլեկտրա
կան կենցաղային մեքենաներ. պատրույգներ
հեղուկ վառելիքով վառարանների համար.
եփման էլեկտրական սալեր. մոմի լապտերներ.
տաք օդով տապակող ճարպաջեռոցներ. պաղ
պաղակ պատրաստելու մեքենաներ. հեծանիվ
ների ուղղորդիչ լուսարձակներ.
դաս 20. մեղվափեթակներ. հայտարարու
թյունների տախտակներ. պլաստմասսայե զար
դարանքներ սննդամթերքի համար. սաթ.
կենդանիների խրտվիլակներ. պառկելաթախ
տեր տնային կենդանիների համար. բներ տնա
յին կենդանիների համար. տնակներ տնային
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կենդանիների համար. իրեր կենդանիների
ճանկերից. օղեր վարագույրների համար.
արծաթազօծված ապակի (հայելիներ). պահա
րաններ. պահարաններ դեղերի համար.
պլաստմասսայե սեղմիչներ մալուխների կամ
խողովակների համար. փայտե տակառներ
գինու պարզվածքազատման համար. իրեր
չմշակված կամ մասնակի մշակված կետի
բեղից. բամբուկե իրեր. նստարաններ (կահույք).
ձկնորսական զամբյուղներ. ճաղափակոցներ
երեխաների համար. օրորոցներ. դարակներ
գրադարանների համար. փայտե կոճեր թելերի,
մետաքսաթելերի, ժապավենաթելերի և այլնի
համար. փայտե մահճակալներ. երիզներ փայ
տից. խցաններ շշերի համար. խցաններ կեղև
ից. բաժանմունքներով արկղեր շշերի համար.
քարգահներ ասեղնագործության համար. շրջա
նակներ կապրոնամազը խոզանակների վրա
նստեցնելու համար. սպասքապահարաններ.
իրեր կենդանիների եղջյուրներից. գրասեղան
ներ (կահույք). գրասենյակային կահույք. զգեստ
ների
կանգնակներ
(կիսանդրիներ).
արհեստական մոմաչեչ փեթակների համար.
շրջանակներ փեթակների համար. կահավո
րանք (կահույք). ոչ մետաղական ծորակներ
տակառների
համար.
քարտադարաններ
(կահույք).
պահարաններ
փաստաթղթերի
համար. կրիաների զրահների փոխարինիչներ.
բուխարու էկրաններ (կահույք). դագաղներ. ոչ
մետաղական ֆուրնիտուր դագաղների համար.
իրեր եղջերուների եղջյուրներից. աթոռներ.
պառկելաթոռներ.
գլխակալներ
(կահույք).
դարակներ բոլորագլխարկների համար. ոչ
մետաղական հարթակներ բեռնման աշխա
տանքների համար. բեռնման ոչ մետաղական
եզրաչափքեր երկաթուղիների համար. ոչ
մետաղական հոդակապեր. ցուցափեղկեր. շան
բներ. կախարաններ հագուստի համար.
դարակներ քարտարանների պահարանների
համար. բազկաթոռներ. մանեկեններ. հեղուկ
վառելիքի տարողություններ. կոմոդներ. վաճա
ռասեղաններ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր
(պահեստավորման և տեղափոխման համար).
լողուն ոչ մետաղական բեռնարկղեր. սեղան
ներ. իրեր մարջանից. ոչ մետաղական սկու
տեղներ. իրեր չմշակված կամ մասնակի
մշակված եղջյուրից. իրեր փղոսկրից. անկող
նային պարագաներ, բացառությամբ սպիտա
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կեղենի. բազմոցի բարձեր. ներքնակներ.
կախիչների
ոչ
մետաղական
կեռիկներ
հագուստի համար. ոչ մետաղական մեծ անոթ
ներ հեղուկների համար. սպասարկման սեղան
ներ. սեղաններ նկարելու, գծագրելու համար.
անշարժ ոչ մետաղական բաշխիչներ անձեռո
ցիկների, սրբիչների համար. բազմոցներ.
փայտե
տակառատախտակներ.
փայտե
փորագրված գեղարվեստական իրեր. իրեր
կրիաների զրահից. ոստրեների խեցիների փեղ
կեր. ոչ մետաղական նեցուկներ բույսերի և
ծառերի համար. փայտե կամ պլաստմասսայե
հենասանդուղքներ. օդանավի կամ նավի շար
ժական ոչ մետաղական սանդուղքներ ուղևոր
ների համար. դպրոցական կահույք. սեղաններ
գրամեքենաների համար. փայտե կամ պլաստ
մասսայե ցուցանակներ հայտարարությունների
համար. ոչ մետաղական մանեկներ. իրեր ծովա
յին փրփուրից. հանովի պատվածքներ լվացա
րանակոնքերի
համար.
պլաստմասսայե
տարողություններ փաթեթավորման համար.
բռնիչներ վարագույրների համար, բացառու
թյամբ մանածագործականի. մահճակալներ. ոչ
մեխանիկական, ոչ մետաղական փաթաթման
թմբուկներ ճկուն խողովակների համար.
փաթաթման ոչ մեխանիկական, ոչ մետաղա
կան սարքավորանք ճկուն խողովակների
համար. ձողիկներ աստիճանների վրա գոր
գերն ամրացնելու համար. դազգահներ.
դարակներ (կահույք). բներ տնային թռչունների
համար. ոչ էլեկտրական հովհարներ. ոչ մետա
ղական
փականակներ
տարողությունների
համար. ոչ մետաղական ֆուրնիտուր կահույքի
համար. ծաղկարկղեր (կահույք). տակդիրներ
ծաղկամանների համար. վանդակացանցեր
անասնակերի համար. կանգնակներ հրացան
ների համար. ոչ մետաղական մեծ տակառա
տարաներ.
ոչ
մետաղական
հենակներ
(նեցուկներ) տակառների համար. անվիկներ
վարագույրների
համար.
պահարաններ
սննդամթերքի համար. ոչ մետաղական ֆուրնի
տուր պատուհանների համար. ոչ մետաղական
ֆուրնիտուր մահճակալների համար. ոչ մետա
ղական ֆուրնիտուր դռների համար. միս կտրա
տելու համար կոճղեր (սեղաններ). տարաներ
ապակի և ճենապակի տեղափոխելու համար.
համարների գրանցման ոչ մետաղական թիթեղ
ներ. հանդերձարաններ (զգեստապահարան
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ներ). իրեր չմշակված կամ մասնակի մշակված
փղոսկրից.
մետաղական
կահույք.
իրեր
ռատանգյան արմավենուց. ցուցասեղաններ
լրագրերի համար. դարակներ ամսագրերի
համար. ներսի գալարավարագույրներ շերտա
ձողիկներից.
լվացարանների
սեղաններ
(կահույք). հիվանդանոցային մահճակալներ. ոչ
մետաղական անիվ
ն եր մահճակալների համար.
ոչ մետաղական մղլակներ. ամբիոնասեղան
ներ. հյուսած զամբյուղներ (կողով
ն եր, տուփեր)
մթերք տեղափոխելու համար. հագուստի
կախիչներ (կահույք). ոչ մետաղական հարթակ
ներ բեռների փոխադրման համար. ոչ մետա
ղական հարթակներ բեռների փոխադրման և
բեռնման-բեռնաթափման
աշխատանքների
համար. ոչ մետաղական ձեռնասանդուղքներ.
կահույքի փայտե միջնապատեր. ոչ մետաղա
կան անիվ
ն եր կահույքի համար. մեղրախո
րիսխներ փեթակների համար. մոբայլներ
(զարդարանք). նոտակալներ. չմշակված կամ
մասնակի մշակված սադափ. տարբերիչ ոչ
մետաղական թիթեղիկներ. շենքերի ոչ մետա
ղական, ոչ լուսատու համարներ. թռչունների
խրտվիլակներ. բարձեր. փչովի բարձեր, բացա
ռությամբ բժշկականի. ծղոտե ներքնակներ.
հյուսածո իրեր ծղոտից, բացառությամբ խսիր
ների. ծղոտից հյուսված երիզներ. երիզներ ծղո
տից. հացթուխի զամբյուղներ հացի համար.
կանգնակներ հովանոցների համար. շիրմաներ
(կահույք). ոչ մետաղական կեռիկներ հագուստի
համար. դեկորատիվ վարագույրներ ուլունքից.
ոչ մետաղական ցցիկներ վրանների համար.
սեղաներեսներ. դռներ կահույքի համար. ուղ
ղորդիչներ վարագույրների համար. դարակներ
կահույքի համար. պլաստմասսայե եզրեր
կահույքի համար. պահեստարաններ, բացա
ռությամբ մետաղից և քարից պատրաստված
ների.
վարագույրների
քիվեր.
կեռիկներ
վարագույրների համար. կապեր վարագույր
ների համար. եղեգ (հյուսելու համար հումք).
իրեր կենդանիների սմբակներից. սեկրետեր
ներ. ոչ մետաղական կողպեքներ տրանսպոր
տային միջոցների համար. մետաղական
նստոցներ. ցածրադիր օթոցներ (բազմոցներ).
թիկնաթոռներ. մահճակալների հիմքեր. ոչ
մետաղական կափույրներ (փականներ), բացա
ռությամբ մեքենաների մասերի. արձաններ
փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսա
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յից. մետաղական սեղաններ. արդուզարդի
սեղաններ. ծեփակերտ զարդաքանդակներ
նկարների շրջանակների համար. պահպան
ման դարակներ. գզրոցներ. հայելիներ. բացովի
թեթև բազկաթոռներ. գլանաձև հենարաններ
բարձերի համար. պատվանդաններ (կահույք).
բանալիներ կախելու տախտակներ. պահարան
ներ ամանեղենի համար. հյուսածո իրեր. ցուցա
պահարաններ (կահույք). բազմոցի փչովի
բարձեր, բացառությամբ բժշկականի. փչովի
ներքնակներ, բացառությամբ բժշկականի.
սաթե ձողեր. սաթե թիթեղիկներ. գեղարվես
տա
կան իրեր փայ
տից, մո
մից, գիպ
սից կամ
պլաստմասսայից. շինարարական շաղախի
համար ոչ մետաղական տարողություններ. ոչ
մետաղական սնդուկներ. դազգահներ մամլակ
ներով (կահույք). ոչ մետաղական տակառիկ
ներ. տակառագոտիներ (ոչ մետաղական).
կանգնակներ հաշվիչ մեքենաների համար.
խցանման ոչ մետաղական միջոցներ. ոչ մետա
ղական խցաններ. ոչ մետաղական պտուտակ
ներ. ոչ մետաղական գամեր. ամրակման
ձողաձև ոչ մետաղական մանրամասեր. ոչ
մետաղական հեղույսներ. խցափակման ոչ
մետաղական միջոցներ շշերի համար. ոչ մետա
ղական փականակներ շշերի համար. տարբե
րիչ
ոչ
մետաղական
ապարանջաններ
հիվանդանոցների
համար.
սպասարկման
անվավոր սեղաններ (կահույք). կիսանդրիներ
փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսա
յից. ոչ մետաղական սեղմիչներ ճոպանների
համար. շրջանակներ նկարների համար. շրջա
նակաձողեր նկարների համար. մերսման
սեղաններ. ջրով լցված ներքնակներ, բացառու
թյամբ բժշկականի. ցամաքուրդային խողովակ
ների պլաստմասսայե կափույրներ (փականներ).
ոչ մետաղական խցաբութակներ. իրեր խեցինե
րից. աթոռակներ. ջրատար խողովակների
պլաստմասսայե կափույրներ (փականներ).
շշերի փայտյա տուփեր. արձանիկներ փայտից,
մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից. ոչ
մետաղական
կողպեքներ,
բացառությամբ
էլեկտրականի. վարսավիրական բազկաթոռ
ներ. ոչ մետաղական ձողեր. ոչ մետաղական
զամբյուղներ. ոչ մետաղական և ոչ քարից փոս
տարկղեր. նավամատույցների ոչ մետաղական
տակառներ. պատյաններ հագուստ համար
(պահոց). փայտե կամ պլաստիկե ցուցանակ
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ներ. սայլակներ (կահույք). բամբուկե գալարա
վարագույրներ. արկղեր խաղալիքների համար.
բարձր աթոռներ մանկիկների համար. մանկա
կան քայլավարժանքի սայլակներ. գովազդային
նպատակներով օգտագործվող փչովի իրեր.
պլաստմասսայե բանալի-քարտեր առանց ծած
կագրի և չմագնիսականացված. ապակյա
թիթեղիկներ հայելիներ պատրաստելու համար.
պլաստմասսայե շարժանվակներ գալարավա
րագույրների համար. իշոտնուկներ փայտ սղո
ցելու համար. փայտե իրեր կատուների ճանկերը
սրելու համար. կախաթևիկներ հագուստը
տեղափոխելու համար. անվավոր սեղանիկներ
համակարգիչների համար (կահույք). աճյունա
սափորներ. հողմազանգեր (զարդարանքներ).
փայտե
հյուսածո
գալարավարագույրներ
(կահույք). դրոցներ գրքերի համար (կահույք).
բարձիկներ տնային կենդանիների համար.
պատուհանի ներսի գալարավարագույրներ
(կահույք). դռան ոչ մետաղական բռնակներ.
ձեռքի հայելիներ (հարդարվելու հայելիներ).
գորգիկներ
մանկական
ճաղափակոցների
համար. սրբիչների բռնիչներ (կահույք). ոչ
մետաղական կլոր բռնակներ. պատին ամրաց
րած սեղաններ երեխաներին բարուրելու
համար. բարուրելիս երեխաների տակ գցելու
փռոցներ. դռների ոչ մետաղական փակեր.
թղթե գալարավարագույրներ. պատուհանների
մանածագործվածքից գալարավարագույրներ.
դռների ոչ մետաղական, ոչ էլեկտրական զան
գեր.
առանձին
կանգնող
միջնապատեր
(կահույք). ոչ մետաղական պտուտակավոր
կափարիչներ շշերի համար. դռների ոչ մետա
ղական մուրճիկներ. սղոցասեղաններ (կահույք).
փչովի կահույք. ոչ մետաղական ելարաններ. ոչ
մետաղական
բռնատեղեր
լոգարանների
համար. անուրներ ոչ մետաղական խողովակ
ներն ամրակապելու համար. ցուցասեղաններ
թանկարժեք իրերի համար. հատակի գորգիկ
ներ քնելու համար. ոչ մետաղական բացովի
օղակներ բանալիների համար. անշարժ ոչ
մետաղական բաշխիչներ շների մնացուկների
տոպրակների համար. դռների ոչ մետաղական
կամ կաուչուկից սահմանափակիչներ. պատու
հանների ոչ մետաղական կամ կաուչուկից սահ
մանափակիչներ.
պատուհանների
ոչ
մետաղական հողմային մղլակներ, կեռիկներ.
պատուհանների ոչ մետաղական հենակներ.
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դռների ոչ մետաղական հենակներ. ոչ մետա
ղական գործիքատուփեր. ոչ մետաղական արկ
ղեր գործիքների համար. դարակաշարեր. ոչ
մետաղական
կախիչներ
պայուսակների
համար. պլաստիկից բանալիներ. ոչ մետաղա
կան բարձակներ կահույքի համար. պլաստմաս
սայե պիտակներ. պատվանդաններ (կահույք).
գրապահարաններ. հատակադիր կախիչներ
կոստյումն երի
համար.
ոչ
մետաղական
կանիստրներ. թռչնաբներ. պլաստմասսայե
սեղմակներ պարկերը, պայուսակները կնքելու
համար. մանկական մահճակալների պաշտպա
նիչ թափարգելներ, բացառությամբ, անկողնա
յին
սպիտակեղենի.
փայտից
կամ
պլաստմասսայից արկղեր. մանկական մահճա
կալներ. նորածիններին տեղափոխելու կողով
ներ. ոտիկներ կահույքի համար. կարճ ոտիկներ
կահույքի համար. զգեստապահարաններ. աթո
ռակներ ոտքերի համար. ոչ մետաղական
մեխեր կոշիկների համար. ոչ մետաղական
գամասեղներ կոշիկների համար. փայտից,
մոմից, գիպսից կամ պլաստիկից խաչելություն
ներ, բացառությամբ ոսկերչական իրերի.
նավթի արտահոսքի համար ոչ մետաղական
բեռնարկղեր. փչովի մահճակալներ, ոչ բժշկա
կան նպատակներով. ճամբարային (տուրիս
տական)
ներքնակներ.
տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսված պլաստմաս
սայե հարթակներ. աթոռներ ցնցուղ ընդունելու
համար. գլուխը պահելու բարձիկներ մանուկ
ների համար. դիրքի կայունացման բարձիկներ
մանուկների համար. գլխի դիրքավորման բար
ձեր մանուկների համար. ձեռքի ոչ մետաղական
դրոշակաձողեր. խցաններ, ոչ ապակյա, մետա
ղյա կամ ռետինե.
դաս 35. ոռոգման համար ավտոմատ
տեղակայանքների, ջերմային կուտակիչների,
ացետիլենային այրոցների, ացետիլենային
գեներատորների, ացետիլենային լամպերի,
օդաքաշ թասակների, թռչող ապարատների
համար լուսավորող համակարգերի, խուղակա
յին վառարանների, օդի հոտազերծման համար
ապարատների, օդի սառեցման համար սարք
վածքների, օդի լավորակման համար զտիչների,
օդաջեռուցիչների, օդային չորուցիչների, օդի
լավորակման տեղակայանքների, օդի զտման
տեղակայանքների, տաք օդով աշխատող
ջեռուցման սարքերի, տաք օդով բաղնիքների
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համար սարքավորանքի, գազային վառիչների
համար շփական բռնկորդների, գազային
վառիչների,
վառիչների,
լամպանոթների,
էլեկտրական լամպերի անոթների, աղեղային
լամպերի, էլեկտրական լամպերի, վառարան
ների համար մետաղական արմատուրների,
սառնապահարանների,
տրանսպորտային
միջոցների համար լապտերների, մեքենաների
համար
ցոլալապտերների,
վառարանների
համար սառեցնող բաքերի, վաննաների, նստե
լու վաննաների, թուրքական բաղնիքների
համար շարժական խցիկների, լոգարանների
համար սարքավորանքի, վաննաների համար
ջեռուցիչների, լոգարանների համար սանիտա
րատեխնիկական տեղակայանքների, լուսա
տուների, լուսավորման լապտերների, լամպերի
կոթառների, շիկարանային այրոցների, լամ
պերի համար այրոցների, հեծանիվ
ն երի համար
լապտերների, բիդեների, ջրաջեռուցիչների,
բացառությամբ մեքենայի մասերի, թրծման
վառարանների, ջրածորանների, ռադիատոր
ների համար խցանների, գրպանի էլեկտրական
լապտերների, ջրատաքացուցիչների, հացա
բուլկեղենի համար վառարանների, ծորակների
համար հակացրցողիչ գլխադիրների, շամփուր
ները շրջելու համար հարմարանքների, շամ
փուրների,
լաբորատորիայի
այրոցների,
նավթարդյունաբերության համար ջահավոր
տեղակայանքների, այրոցների, մանրէների ոչն
չացման համար այրոցների, լվացքատների
համար կաթսաների, շարժական զուգարան
ների, օդափոխիչների (օդի լավորակում), սուրճ
բովելու
ապարատների,
օդաջեռուցիչների
(կալորիֆերներ), խողովակների և խողովակա
շարերի ծորակների, ջերմության վերականգ
նիչների, վառարանների համար հրահեստ
աղ յուսապատվածքների,
տրանսպորտային
միջոցների շրջադարձի ցուցիչների համար լամ
պերի, աղեղային լամպերի համար ածխային
էլեկտրոդների, ջեռուցման տեղակայանքների,
վառարանները բեռնելու համար սարքավո
րանքի, զուգարանների համար լվացման բաքե
րի, եռացրած ջրով աշխատող ջեռուցման
տեղակայանքների, ջեռուցման կաթսաների,
ջեռուցման կաթսաների խողովակների, տրանս
պորտային միջոցների համար օդորակիչների,
ջեռուցման-տաքացման
սարքերի,
որոնք
աշխատում են պինդ, հեղուկ և գազային վառե
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լիքով, տրանսպորտային միջոցների համար
ջեռուցման
տեղակայանքների,
ջեռուցման
էլեկտրական սարքերի, կենտրոնական ջեռուց
ման ռադիատորների, կենտրոնական ջեռուց
ման ռադիատորների համար խոնավարարների,
ջեռուցիչ տարրերի, արդուկների համար ջեռու
ցիչների, ոտքերի համար էլեկտրական կամ ոչ
էլեկտրական ջերմակների, ոտքերը տաքացնե
լու համար էլեկտրական մուֆտաների, կերա
կուրներ
տաքացնելու
հարմարանքների,
ընկղմվող ջեռուցիչների, լամպի ապակիների,
լամպերի խողովակների, ծխնելույզների ծխանց
քերի, ծխանցքերի սահափականների, մազերի
համար չորուցիչների, ջրի բաշխման տեղակա
յանքների, չորացման ապարատների, օդորա
կիչների,
սոսինձը
տաքացնելու
համար
սարքերի, թորման սյուների, խողովակների
(սանիտարատեխնիկական
համակարգերի
մասեր), ջրմուղի տեղակայանքների, զուգա
րանների, սառցարանային ապարատների,
կերակուր պատրաստելու համար էլեկտրական
սպասքի,
խոհանոցային
սալօջախների,
սննդամթերքի ջերմային մշակման համար սար
քերի և տեղակայանքների, մոտոցիկլետների
համար լապտերների, լուսավորման համար
էլեկտրական գազապարպիչ խողովակների,
տրանսպորտային միջոցների համար հակա
սառցապատիչների, զուգարանների ախտա
հանման
միջոցների
բաշխիչների,
ախտահանման համար ապարատների, ծովա
յին ջրի աղազրկման տեղակայանքների, չորաց
ման համար ապարատների, լույսի ցրիչների,
ըմպելիքներ սառեցնելու ապարատների, թոր
ման ապարատների, ցնցուղների, էլեկտրական
լամպերի կոթառների, ջրի մաքրման տեղակա
յանքների, ջրի զտման սարքերի, ջրի սառեց
ման համար տեղակայանքների, շատրվանների,
ջուրը ճնշման տակ պահելու համար տարողու
թյունների, ջրի մանրէազերծիչների, ջերմափո
խանակիչների, բացի մեքենայի մասերից,
լուսավորման սարքերի և տեղակայանքների,
ջահերի, հոսաջրերի մաքրման տեղակայանք
ների, առաստաղի լուսամփոփների, էլեկտրա
կան
ռադիատորների,
գազերի
զտման
սարքերի, կերերը չորացնելու համար սարքերի,
գոլոշիարարների, վառարանների (ջեռուցիչ
սարքեր), էլեկտրական լամպերի թելերի, խմելու
ջրի համար զտիչների, կերոնների, շարժական
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դարբնոցների, վառարանների, բացառությամբ
լաբորատոր վառարանների, վառարանների
համար
ձևավոր
աղ յուսապատվածքների,
վառարանների համար հրակալների, օջախ
ների, վառարանների համար մոխրատաշտերի,
սառնարանային ապարատների և մեքենաների,
սառնարանի
խցիկների,
սառնարանային
տարողությունների, մազերը գանգրացնելու
համար լամպերի, մրգերը չորացնելու ապա
րատների, գազազտիչների (գազային սարքա
վորանքի մասեր), գազայրոցների, գազի
կաթսաների, գազալցված լամպերի, շոգեար
տադրիչների, բացառությամբ մեքենաների
մասերի, օդը մաքրելու համար մանրէասպան
լամպերի, սառույց պատրաստելու համար սար
քերի և մեքենաների, էլեկտրական սառնախ
ցիկների, լամպերի համար գնդաձև թասակների,
ջեռուցման սալերի, հաց բովելու սարքերի (տոս
տեր), գրիլի խոհանոցային ապարատների,
աղբայրիչների (վառարաններ), օդի կամ ջրի
իոնացման համար ապարատների, դեկորա
տիվ շատրվանների, լաբորատոր լամպերի,
կաթի սառեցման տեղակայանքների, պաստե
րիչների, յուղային լամպերի, ուլտրամանուշա
կագույն
ճառագայթման
լամպերի,
բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների, պայթանվտանգ լամպերի,
լամպերի համար անդրադարձիչների, չինական
լապտերների, լվացարանների (սանիտարա
տեխնիկական սարքավորման մասեր), հեղուկ
ների
սառեցման
տեղակայանքների,
լուսավորման համար լյումինեսցենտային խողո
վակների, լուսավորման սարքերի համար մագ
նեզիումային
թելերի,
ածիկի
համար
չորուցիչների, հանքափորի լամպերի, միջուկա
յին վառելիքի և միջուկային ռեակցիաների դան
դաղարարների համար տեղակայանքների,
պահեստարաններում մակարդակի կարգավոր
ման համար կափույրների, տոնածառերի
համար էլեկտրական լամպերի, շենքերի համար
լուսավորվող համարների, թթվածնա-ջրածնա
յին այրոցների, ջեռուցման ռադիատորների, յու
ղային այրոցների, տրանսպորտային միջոցների
համար ցոլալապտերների, ջեռուցման թիթեղ
ների, լուսարձակների, պոլիմերացված տեղա
կայանքների, խոհանոցային վառարանների
(ջեռոցներ), շոգեջեռուցման տեղակայանքների
համար օդի ոչ ավտոմատ կափույրների, ջուրը
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մաքրելու համար ապարատների և մեքենա
ների, օդի մաքրման սարքերի և մեքենաների,
թորման համար թորման աշտարակների,
սառեցման համար տեղակայանքների և մեքե
նաների, տաքացման խոհանոցային սարքերի,
ջրատաքացիչների (ապարատներ), տրանս
պորտային միջոցների համար անդրադարձիչ
ների, սառնարանային սարքավորումն երի և
տեղակայանքների, սառեցման համար սար
քերի և տեղակայանքների, քարշի կարգավոր
ման ձգափականների, ջրասարքերի կամ
գազասարքերի և ջրմուղների կամ գազամուղ
ների համար կարգավորիչ պարագաների, ջրա
սարքերի կամ գազասարքերի և ջրմուղների
կամ գազամուղների համար պահպանիչ պարա
գաների, ծորակների, ջրատար ծորակների
միջադիրների, միս տապակելու համար շամ
փուր պարունակող հարմարանքների, սանի
տարատեխնիկական
սարքերի
և
տեղակայանքների, չորացման ապարատների
և տեղակայանքների, լվացասենյակներում ձեռ
քերը չորացնելու համար ապարատների, օդա
փոխիչների
(օդի
լավորակման
տեղակայանքների մասեր), մանրէազերծիչ
ների, գալարախողովակների (թորման, ջեռուց
ման կամ սառեցման տեղակայանքների մասեր),
ծխախոտի
սառեցման
տեղակայանքների,
ծխախոտի համար չորուցիչների, տրանսպոր
տային միջոցների համար լուսավորման սար
քերի, տապակոցների, մոխիր տեղափոխելու
ավտոմատ սարքվածքների, գոլորշու արտադր
ման
տեղակայանքների,
օդափոխության
կայանքների և ապարատների (օդի լավորակ
ման), տրանսպորտային միջոցների համար
օդափոխման (օդի լավորակման) տեղակա
յանքների և ապարատների, զուգարանակոն
քերի, զուգարանների համար նստոցների,
լուսամփոփների, լուսամփոփների կալիչների
(բռնիչներ), ջրատար խողովակների համար
խառնիչ ծորակների, գազամուղների համար
կարգավորիչ և պահպանիչ պարագաների,
ջրմուղային սարքավորումն երի համար կարգա
վորիչ և պահպանիչ պարագաների, շոգու կու
տակիչների, ջուրը փափկացնելու համար
տեղակայանքների և ապարատների, օդաքաշ
լաբորատոր թասակների, օդի մանրէազերծիչ
ների, թորման ապարատների, սպիրտայրոց
ների, բենզինային այրոցների, տրանսպորտային
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միջոցների համար հակաշլացնող հարմարանք
ների (լամպերի պարագաներ), տրանսպորտա
յին միջոցների ապակիների տաքացուցիչների,
գազայրոցների համար գլխադիրների, ջրամա
տակարարման համակարգերի տեղակայանք
ների, միջուկային ռեակտորների, խոհանոցային
էլեկտրական ավտոկլավ
ն երի, ավտոմեքենա
ների համար լապտերների, ծծակով շշերի
էլեկտրական տաքացիչների, էլեկտրական
վաֆլեկաղապարների, գազասարքերի համար
պահպանիչ և կարգավորիչ պարագաների,
սուրճի համար էլեկտրական լուծակորզիչների,
էլեկտրական սրճեփների, հատակադիր լուսա
տուների, շոգեկաթսաների ջերմախողովակ
ների,
կրակարանների
(մանղալներ),
էլեկտրական ճարպաջեռոցների, սենյակային
բուխարիների, ջերմային պոմպերի, արևային
ջերմային հավաքիչների (ջեռուցում), արևի
վառարանների, արևայրուքի համար ապա
րատների (սոլ յարիումն եր), զուգարանների
համար ջրթողների, ջեռուցիչ կաթսաների
համար սնուցիչների, սառնարանների, հոտա
զերծման սարքերի, բացառությամբ անձնական
օգտագործման համար նախատեսվածների,
ջրառու սարքերի, յուղերի զտման սարքերի,
ծխահարման համար սարքերի, բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների,
թրծող վառարանների համար սարքավորանքի
(հենարաններ), գրպանի ջերմակների, հիդրո
մերսման լոգարանների (անոթներ), արդյունա
բերական
նպատակների
համար
քրոմատագրիչների, էլեկտրական շիկացման
թելիկների, գազապաղիչների (մեքենաների
մասեր չհանդիսացող), էլեկտրաջեռուցմամբ
բարձերի, բացառությամբ բժշկական նպա
տակներով օգտագործվողների, շոգեբաղնիք
ների համար սարքավորանքի, լողախցիկների,
լվացարանակոնքերի, դեմքի խնամքի համար
չոր գոլորշիով աշխատող սարքերի (սաունաներ
դեմքի համար), միզամանների (սանիտարա
կան սարքավորանք), ջերմակների, էլեկտրա
կան
թեյամանների,
անկողնու
համար
ջերմակների, էլեկտրաջեռուցմամբ ծածկոց
ների, բացառությամբ բժշկական նպատակնե
րով օգտագործվողների, անկողինը տաքացնելու
ջերմակների, ակվարիումն երի համար զտման
սարքվածքների,
ակվարիումն երի
համար
տաքացիչների, ակվարիումն երի համար լուսա
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տուների,
էլեկտրաջեռուցմամբ
գորգերի,
ատամն աբուժական վառարանների, յոգուրտ
պատրաստելու էլեկտրական հարմարանքների,
կենտրոնական ջեռուցման համակարգերի
համար ընդարձակման բաքերի, խոհանոցների
համար օդամաքրիչների, կենցաղային էլեկտ
րական օդափոխիչների, սպիտակեղենի էլեկտ
րական
չորուցիչների,
միկրոալիքային
վառարանների (սնունդ պատրաստելու համար),
լողավազանների ջուրը քլորացնելու համար
տեղակայանքների, ջերմապահպանիչ կափույր
ների (ջեռուցման տեղակայանքների մասեր),
ջրի պտտական շարժում ստեղծելու համար
սարքվածքների, սննդամթերքը ջրազրկելու
համար սարքերի, ստորջրյա լուսարձակների,
ոռոգման կաթիլային ցրիչների (ոռոգման
պարագաներ),
մանրէազերծ
սենյակների
(սանիտարական սարքավորանք), կրակարան
ներում (մանղալներում) օգտագործվող լավայի
կտորների, ջրելու և ոռոգելու համար գյուղատն
տեսական մեքենաների, արդյունաբերական
նպատակների համար միկրոալիքային վառա
րանների, հաց թխելու մեքենաների, սառեցնող
ցուցափեղկերի (ցուցապահարաններ), գործ
վածքները գոլորշիով փափկացնող սարքերի,
հաց թխելու սարքերի, լուսադիոդային լուսա
վորման սարքերի, հիդրոմերսման լոգարան
ների
ապարատների,
տաքացվող
ցուցափեղկերի (ցուցապահարաններ), բազ
մապրոֆիլ կաթսաների, սննդի էլեկտրական
գոլորշեփների, տորտիլա պատրաստելու էլեկտ
րական մամլիչների, գրքերի ախտահանման
պահարանների,
ջերմային
թնդանոթների,
շոկոլադային էլեկտրական շատրվանների,
բժշկական
նպատակներով
ախտահանող
ապարատների, գինու էլեկտրական մառան
ների, տոնական զարդարանքի համար լուսային
շարանների, էլեկտրատաքացմամբ կարճագուլ
պաների, ճակատի լապտերների, եղունգների
համար լամպերի, էլեկտրական շուտեփուկների,
լոգանքի համար միկրոպղպջակների գեներա
տորների, տաք և սառը ըմպելիքներ բաշխելու
համար ջեռուցման և հովացման սարքերի,
էլեկտրական ջեռուցմամբ հագուստի, ծեծած
բրնձից թխվածքաբլիթների պատրաստման
էլեկտրական կենցաղային մեքենաների, հեղուկ
վառելիքով վառարանների համար պատրույգ
ների, եփման էլեկտրական սալերի, մոմի լապ
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տերների,
տաք
օդով
տապակող
ճարպաջեռոցների, պաղպաղակ պատրաստե
լու մեքենաների, հեծանիվ
ն երի ուղղորդիչ լու
սարձակների.
մեղվափեթակների,
հայտարարությունների
տախտակների,
սննդամթերքի համար պլաստմասսայե զարդա
րանքների, սաթի, կենդանիների խրտվիլակ
ների,
տնային
կենդանիների
համար
պառկելաթախտերի, տնային կենդանիների
համար բների, տնային կենդանիների համար
տնակների, կենդանիների ճանկերից իրերի,
վարագույրների համար օղերի, արծաթազօծ
ված ապակիների (հայելիներ), պահարանների,
դեղերի համար պահարանների, մալուխների
կամ խողովակների համար պլաստմասսայե
սեղմիչների,
գինու
պարզվածքազատման
համար փայտե տակառների, չմշակված կամ
մասնակի մշակված կետի բեղից իրերի, բամ
բուկե իրերի, նստարանների (կահույք), ձկնոր
սական զամբյուղների, երեխաների համար
ճաղափակոցների, օրորոցների, գրադարան
ների համար դարակների, թելերի, մետաքսա
թելերի, ժապավենաթելերի և այլնի համար
փայտե կոճերի, փայտե մահճակալների, փայ
տից երիզների, շշերի համար խցանների, կեղև
ից խցանների, շշերի համար բաժանմունքներով
արկղերի, ասեղնագործության համար քար
գահների, կապրոնամազը խոզանակների վրա
նստեցնելու համար շրջանակների, սպասքա
պահարանների, կենդանիների եղջյուրներից
իրերի, գրասեղանների (կահույք), գրասենյա
կային կահույքի, զգեստների կանգնակների
(կիսանդրիներ), փեթակների համար արհես
տական մոմաչեչի, փեթակների համար շրջա
նակների,
կահավորանքի
(կահույք),
տակառների համար ոչ մետաղական ծորակ
ների, քարտադարանների (կահույք), փաս
տաթղթերի համար պահարանների, կրիաների
զրահների փոխարինիչների, բուխարու էկրան
ների (կահույք), դագաղների, դագաղների
համար ոչ մետաղական ֆուրնիտուրների, եղջե
րուների եղջյուրներից իրերի, աթոռների, պառ
կելաթոռների,
գլխակալների
(կահույք),
բոլորագլխարկների համար դարակների, բեռն
ման աշխատանքների համար ոչ մետաղական
հարթակների, երկաթուղիների համար բեռն
ման ոչ մետաղական եզրաչափքերի, ոչ մետա
ղական հոդակապերի, ցուցափեղկերի, շան
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բների, հագուստի համար կախարանների,
քարտարանների
պահարանների
համար
դարակների, բազկաթոռների, մանեկենների,
հեղուկ վառելիքի տարողությունների, կոմոդ
ների, վաճառասեղանների, ոչ մետաղական
բեռնարկղերի (պահեստավորման և տեղա
փոխման համար), լողուն ոչ մետաղական բեռ
նարկղերի, սեղանների, մարջանից իրերի, ոչ
մետաղական սկուտեղների, չմշակված կամ
մասնակի մշակված եղջյուրից իրերի, փղոսկ
րից իրերի, անկողնային պարագաների, բացա
ռությամբ սպիտակեղենի, բազմոցի բարձերի,
ներքնակների, հագուստի համար կախիչների
ոչ մետաղական կեռիկների, հեղուկների համար
ոչ մետաղական մեծ անոթների, սպասարկման
սեղանների, նկարելու, գծագրելու համար
սեղանների,
անձեռոցիկների,
սրբիչների
համար անշարժ ոչ մետաղական բաշխիչների,
բազմոցների, փայտե տակառատախտակների,
փայտե փորագրված գեղարվեստական իրերի,
կրիաների զրահից իրերի, ոստրեների խեցի
ների փեղկերի, բույսերի և ծառերի համար ոչ
մետաղական նեցուկների, փայտե կամ պլաստ
մասսայե հենասանդուղքների, ուղևորների
համար օդանավի կամ նավի շարժական ոչ
մետաղական սանդուղքների, դպրոցական
կահույքի, գրամեքենաների համար սեղան
ների, հայտարարությունների համար փայտե
կամ պլաստմասսայե ցուցանակների, ոչ մետա
ղական մանեկների, ծովային փրփուրից իրերի,
լվացարանակոնքերի համար հանովի պատ
վածքների, փաթեթավորման համար պլաստ
մասսայե տարողությունների, վարագույրների
համար բռնիչների, բացառությամբ մանածա
գործականի, մահճակալների, ճկուն խողովակ
ների համար ոչ մեխանիկական, ոչ մետաղական
փաթաթման թմբուկների, ճկուն խողովակների
համար փաթաթման ոչ մեխանիկական, ոչ
մետաղական սարքավորանքի, աստիճանների
վրա գորգերն ամրացնելու համար ձողիկների,
դազգահների, դարակների (կահույք), տնային
թռչունների համար բների, ոչ էլեկտրական հով
հարների, տարողությունների համար ոչ մետա
ղական փականակների, կահույքի համար ոչ
մետաղական ֆուրնիտուրների, ծաղկարկղերի
(կահույք), ծաղկամանների համար տակդիր
ների, անասնակերի համար վանդակացան
ցերի, հրացանների համար կանգնակների, ոչ
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մետաղական
մեծ
տակառատարաների,
տակառների համար ոչ մետաղական հենակ
ների (նեցուկներ), վարագույրների համար
անվիկների, սննդամթերքի համար պահարան
ների, պատուհանների համար ոչ մետաղական
ֆուրնիտուրների, մահճակալների համար ոչ
մետաղական ֆուրնիտուրների, դռների համար
ոչ մետաղական ֆուրնիտուրների, միս կտրա
տելու համար կոճղերի (սեղաններ), ապակի և
ճենապակի տեղափոխելու համար տարաների,
համարների գրանցման ոչ մետաղական թիթեղ
ների, հանդերձարանների (զգեստապահարան
ներ), չմշակված կամ մասնակի մշակված
փղոսկրից իրերի, մետաղական կահույքի,
ռատանգյան արմավենուց իրերի, լրագրերի
համար ցուցասեղանների, ամսագրերի համար
դարակների, շերտաձողիկներից ներսի գալա
րավարագույրների, լվացարանների սեղան
ների
(կահույք),
հիվանդանոցային
մահճակալների, մահճակալների համար ոչ
մետաղական անիվ
ն երի, ոչ մետաղական
մղլակների,
ամբիոնասեղանների,
մթերք
տեղափոխելու համար հյուսած զամբյուղների
(կողով
ն եր, տուփեր), հագուստի կախիչների
(կահույք), բեռների փոխադրման համար ոչ
մետաղական հարթակների, բեռների փոխադր
ման և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանք
ների համար ոչ մետաղական հարթակների, ոչ
մետաղական ձեռնասանդուղքների, կահույքի
փայտե միջնապատերի, կահույքի համար ոչ
մետաղական անիվ
ն երի, փեթակների համար
մեղրախորիսխների,
մոբայլների
(զարդա
րանք), նոտակալների, չմշակված կամ մաս
նակի մշակված սադափի, տարբերիչ ոչ
մետաղական թիթեղիկների, շենքերի ոչ մետա
ղական, ոչ լուսատու համարների, թռչունների
խրտվիլակների, բարձերի, փչովի բարձերի,
բացառությամբ բժշկականի, ծղոտե ներքնակ
ների, ծղոտից հյուսածո իրերի, բացառությամբ
խսիրների, ծղոտից հյուսված երիզների, ծղո
տից երիզների, հացի համար հացթուխի զամ
բյուղների, հովանոցների համար կանգնակների,
շիրմաների (կահույք), հագուստի համար ոչ
մետաղական կեռիկների, ուլունքից դեկորա
տիվ վարագույրների, վրանների համար ոչ
մետաղական
ցցիկների,
սեղաներեսների,
կահույքի համար դռների, վարագույրների
համար ուղղորդիչների, կահույքի համար
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դարակների, կահույքի համար պլաստմասսայե
եզրերի, պահեստարանների, բացառությամբ
մետաղից և քարից պատրաստվածների, վարա
գույրների քիվերի, վարագույրների համար
կեռիկների, վարագույրների համար կապերի,
եղեգի (հյուսելու համար հումք), կենդանիների
սմբակներից իրերի, սեկրետերների, տրանս
պորտային միջոցների համար ոչ մետաղական
կողպեքների, մետաղական նստոցների, ցած
րադիր օթոցների (բազմոցներ), թիկնաթոռ
ների, մահճակալների հիմքերի, ոչ մետաղական
կափույրների (փականներ), բացառությամբ
մեքենաների մասերի, փայտից, մոմից, գիպսից
կամ պլաստմասսայից արձանների, մետաղա
կան սեղանների, արդուզարդի սեղանների,
նկարների շրջանակների համար ծեփակերտ
զարդաքանդակների, պահպանման դարակ
ների, գզրոցների, հայելիների, բացովի թեթև
բազկաթոռների, բարձերի համար գլանաձև
հենարանների, պատվանդանների (կահույք),
բանալիներ կախելու տախտակների, ամանե
ղենի համար պահարանների, հյուսածո իրերի,
ցուցապահարանների
(կահույք),
բազմոցի
փչովի բարձերի, բացառությամբ բժշկականի,
փչովի ներքնակների, բացառությամբ բժշկա
կանի, սաթե ձողերի, սաթե թիթեղիկների, փայ
տից, մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից
գեղարվեստական
իրերի,
շինարարական
շաղախի համար ոչ մետաղական տարողու
թյունների, ոչ մետաղական սնդուկների, մամ
լակներով
դազգահների
(կահույք),
ոչ
մետաղական տակառիկների, տակառագոտի
ների (ոչ մետաղական), հաշվիչ մեքենաների
համար կանգնակների, խցանման ոչ մետաղա
կան միջոցների, ոչ մետաղական խցանների, ոչ
մետաղական պտուտակների, ոչ մետաղական
գամերի, ամրակման ձողաձև ոչ մետաղական
մանրամասերի, ոչ մետաղական հեղույսների,
շշերի համար խցափակման ոչ մետաղական
միջոցների, շշերի համար ոչ մետաղական
փականակների, հիվանդանոցների համար
տարբերիչ ոչ մետաղական ապարանջանների,
սպասարկման անվավոր սեղանների (կահույք),
փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից
կիսանդրիների, ճոպանների համար ոչ մետա
ղական սեղմիչների, նկարների համար շրջա
նակների, նկարների համար շրջանակաձողերի,
մերսման սեղանների, ջրով լցված ներքնակ
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ների, բացառությամբ բժշկականի, ցամաքուր
դային
խողովակների
պլաստմասսայե
կափույրների (փականներ), ոչ մետաղական
խցաբութակների, խեցիներից իրերի, աթոռակ
ների, ջրատար խողովակների պլաստմասսայե
կափույրների (փականներ), շշերի փայտյա տու
փե
րի, փայ
տից, մո
մից, գիպ
սից կամ պլաստ
մասսայից արձանիկների, ոչ մետաղական
կողպեքների, բացառությամբ էլեկտրականի,
վարսավիրական բազկաթոռների, ոչ մետաղա
կան ձողերի, ոչ մետաղական զամբյուղների, ոչ
մետաղական և ոչ քարից փոստարկղերի,
նավամատույցների ոչ մետաղական տակառ
ների, հագուստի համար պատյանների (պա
հոց), փայտե կամ պլաստիկե ցուցանակների,
սայլակների (կահույք), բամբուկե գալարավա
րագույրների, խաղալիքների համար արկղերի,
մանկիկների համար բարձր աթոռների, ման
կական քայլավարժանքի սայլակների, գովազ
դային նպատակներով օգտագործվող փչովի
իրերի, առանց ծածկագրի և չմագնիսականաց
ված պլաստմասսայե բանալի-քարտերի, հայե
լիներ
պատրաստելու
համար
ապակյա
թիթեղիկների, գալարավարագույրների համար
պլաստմասսայե շարժանվակների, փայտ սղո
ցելու համար իշոտնուկների, կատուների ճան
կերը սրելու համար փայտե իրերի, հագուստը
տեղափոխելու համար կախաթևիկների, համա
կարգիչների համար անվավոր սեղանիկների
(կահույք), աճյունասափորների, հողմազան
գերի (զարդարանքներ), փայտե հյուսածո
գալարավարագույրների (կահույք), գրքերի
համար դրոցների (կահույք), տնային կենդանի
ների համար բարձիկների, պատուհանի ներսի
գալարավարագույրների (կահույք), դռան ոչ
մետաղական բռնակների, ձեռքի հայելիների
(հարդարվելու հայելիներ), մանկական ճաղա
փակոցների համար գորգիկների, սրբիչների
բռնիչների (կահույք), ոչ մետաղական կլոր
բռնակների, երեխաներին բարուրելու համար
պատին ամրացրած սեղանների, բարուրելիս
երեխաների տակ գցելու փռոցների, դռների ոչ
մետաղական փակերի, թղթե գալարավարա
գույրների, պատուհանների մանածագործված
քից գալարավարագույրների, դռների ոչ
մետաղական, ոչ էլեկտրական զանգերի, առան
ձին կանգնող միջնապատերի (կահույք), շշերի
համար ոչ մետաղական պտուտակավոր կափա
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րիչների, դռների ոչ մետաղական մուրճիկների,
սղոցասեղանների (կահույք), փչովի կահույքի,
ոչ մետաղական ելարանների, լոգարանների
համար ոչ մետաղական բռնատեղերի, ոչ մետա
ղական խողովակներն ամրակապելու համար
անուրների, թանկարժեք իրերի համար ցուցա
սեղանների, քնելու համար հատակի գորգիկ
ների, բանալիների համար ոչ մետաղական
բացովի օղակների, շների մնացուկների տոպ
րակների համար անշարժ ոչ մետաղական բաշ
խիչների, դռների ոչ մետաղական կամ
կաուչուկից սահմանափակիչների, պատուհան
ների ոչ մետաղական կամ կաուչուկից սահմա
նափակիչների, պատուհանների ոչ մետաղական
հողմային մղլակների, կեռիկների, պատուհան
ների ոչ մետաղական հենակների, դռների ոչ
մետաղական հենակների, ոչ մետաղական գոր
ծիքատուփերի, գործիքների համար ոչ մետա
ղական
արկղերի,
դարակաշարերի,
պայուսակների համար ոչ մետաղական կախիչ
ների, պլաստիկից բանալիների, կահույքի
համար ոչ մետաղական բարձակների, պլաստ
մասսայե պիտակների, պատվանդանների
(կահույք), գրապահարանների, կոստյումն երի
համար հատակադիր կախիչների, ոչ մետաղա
կան կանիստրների, թռչնաբների, պարկերը,
պայուսակները կնքելու համար պլաստմասսայե
սեղմակների,
մանկական
մահճակալների
պաշտպանիչ թափարգելների, բացառությամբ,
անկողնային սպիտակեղենի, փայտից կամ
պլաստմասսայից արկղերի, մանկական մահ
ճակալների, նորածիններին տեղափոխելու
կողով
ն երի, կահույքի համար ոտիկների,
կահույքի համար կարճ ոտիկների, զգեստա
պահարանների, ոտքերի համար աթոռակների,
կոշիկների համար ոչ մետաղական մեխերի,
կոշիկների համար ոչ մետաղական գամասեղ
ների, փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստի
կից
խաչելությունների,
բացառությամբ
ոսկերչական իրերի, նավթի արտահոսքի
համար ոչ մետաղական բեռնարկղերի, փչովի
մահճակալների, ոչ բժշկական նպատակներով,
ճամբարային (տուրիստական) ներքնակների,
տրանսպորտային միջոցների համար նախա
տեսված պլաստմասսայե հարթակների, ցնցուղ
ընդունելու համար աթոռների, մանուկների
համար գլուխը պահելու բարձիկների, մանուկ
ների համար դիրքի կայունացման բարձիկների,
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մանուկների համար գլխի դիրքավորման բար
ձերի, ձեռքի ոչ մետաղական դրոշակաձողերի,
ոչ ապակյա, մետաղ յա կամ ռետինե խցանների
մանրածախ և մեծածախ վաճառքի ծառայու
թյուններ, այդ թվում՝ նաև առցանց. վաճառքի
նպատակով վերը նշված բոլոր ապրանքների
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով:
____________________

(210) 20212240		

(111) 34352

(220) 22.10.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 22.10.2031
(730) «Նիկօ ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, Նաիրի
Զարյան 37, AM
(442) 01.11.2021
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
ոսկեգույնով։
(511)
դաս 11. ավտոմատ տեղակայանքներ ոռոգ
ման համար. ջերմային կուտակիչներ. ացետիլե
նային
այրոցներ.
ացետիլենային
գեներատորներ. ացետիլենային լամպեր. օդա
քաշ թասակներ. լուսավորող համակարգեր
թռչող ապարատների համար. խուղակային
վառարաններ. ապարատներ օդի հոտազերծ
ման համար. սարքվածքներ օդի սառեցման
համար. զտիչներ օդի լավորակման համար.
օդաջեռուցիչներ. օդային չորուցիչներ. օդի
լավորակման տեղակայանքներ. օդի զտման
տեղակայանքներ. տաք օդով աշխատող ջեռուց
ման սարքեր. սարքավորանք տաք օդով բաղ
նիքների
համար.
շփական
բռնկորդներ
գազային վառիչների համար. գազային վառիչ
ներ. վառիչներ. լամպանոթներ. էլեկտրական
լամպերի անոթներ. աղեղային լամպեր. էլեկտ
րական լամպեր. մետաղական արմատուրներ
վառարանների համար. սառնապահարաններ.
լապտերներ
տրանսպորտային
միջոցների
համար. ցոլալապտերներ մեքենաների համար.
սառեցնող բաքեր վառարանների համար. վան
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նաներ. նստելու վաննաներ. շարժական խցիկ
ներ
թուրքական
բաղնիքների
համար.
սարքավորանք լոգարանների համար. ջեռու
ցիչներ վաննաների համար. սանիտարատեխ
նիկական տեղակայանքներ լոգարանների
համար. լուսատուներ. լուսավորման լապտեր
ներ. լամպերի կոթառներ. շիկարանային այրոց
ներ. այրոցներ լամպերի համար. լապտերներ
հեծանիվ
ն երի համար. բիդե. ջրաջեռուցիչներ,
բացառությամբ մեքենայի մասերի. թրծման
վառարաններ. ջրածորաններ. խցաններ ռադի
ատորների համար. գրպանի էլեկտրական լապ
տերներ. ջրատաքացուցիչներ. վառարաններ
հացաբուլկեղենի համար. հակացրցողիչ գլխա
դիրներ ծորակների համար. հարմարանքներ
շամփուրները շրջելու համար. շամփուրներ.
լաբորատորիայի այրոցներ. ջահավոր տեղա
կայանքներ նավթարդյունաբերության համար.
այրոցներ. այրոցներ մանրէների ոչնչացման
համար. կաթսաներ լվացքատների համար.
շարժական զուգարաններ. օդափոխիչներ (օդի
լավորակում). սուրճ բովելու ապարատներ.
օդաջեռուցիչներ (կալորիֆերներ). խողովակ
ների և խողովակաշարերի ծորակներ. ջերմու
թյան
վերականգնիչներ.
հրահեստ
աղ յուսապատվածքներ վառարանների համար.
լամպեր տրանսպորտային միջոցների շրջա
դարձի ցուցիչների համար. ածխային էլեկտրոդ
ներ աղեղային լամպերի համար. ջեռուցման
տեղակայանքներ. սարքավորանք վառարան
ները բեռնելու համար. լվացման բաքեր զուգա
րանների համար. եռացրած ջրով աշխատող
ջեռուցման տեղակայանքներ. ջեռուցման կաթ
սաներ. ջեռուցման կաթսաների խողովակներ.
օդորակիչներ տրանսպորտային միջոցների
համար. ջեռուցման-տաքացման սարքեր, որոնք
աշխատում են պինդ, հեղուկ և գազային վառե
լիքով. ջեռուցման տեղակայանքներ տրանս
պորտային միջոցների համար. ջեռուցման
էլեկտրական սարքեր. կենտրոնական ջեռուց
ման ռադիատորներ. խոնավարարներ կենտրո
նական ջեռուցման ռադիատորների համար.
ջեռուցիչ տարրեր. ջեռուցիչներ արդուկների
համար. էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական ջեր
մակներ ոտքերի համար. էլեկտրական մուֆտա
ներ ոտքերը տաքացնելու համար. կերակուրներ
տաքացնելու հարմարանքներ. ընկղմվող ջեռու
ցիչներ. լամպի ապակի. լամպերի խողովակներ.
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ծխնելույզների ծխանցքեր. ծխանցքերի սահա
փականներ. չորուցիչներ մազերի համար. ջրի
բաշխման տեղակայանքներ. չորացման ապա
րատներ. օդորակիչներ. սարքեր սոսինձը
տաքացնելու համար. թորման սյուներ. խողո
վակներ (սանիտարատեխնիկական համակար
գերի մասեր). ջրմուղի տեղակայանքներ.
զուգարաններ. սառցարանային ապարատներ.
էլեկտրական սպասք կերակուր պատրաստելու
համար. խոհանոցային սալօջախներ. սարքեր և
տեղակայանքներ սննդամթերքի ջերմային
մշակման համար. լապտերներ մոտոցիկլետ
ների համար. էլեկտրական գազապարպիչ
խողովակներ լուսավորման համար. հակասառ
ցապատիչներ տրանսպորտային միջոցների
համար. զուգարանների ախտահանման միջոց
ների բաշխիչներ. ապարատներ ախտահան
ման համար. ծովային ջրի աղազրկման
տեղակայանքներ. ապարատներ չորացման
համար. լույսի ցրիչներ. ըմպելիքներ սառեցնելու
ապարատներ. թորման ապարատներ. ցնցուղ
ներ. էլեկտրական լամպերի կոթառներ. ջրի
մաքրման տեղակայանքներ. ջրի զտման սար
քեր. տեղակայանքներ ջրի սառեցման համար.
շատրվաններ. տարողություններ ջուրը ճնշման
տակ պահելու համար. ջրի մանրէազերծիչներ.
ջերմափոխանակիչներ, բացի մեքենայի մասե
րից. լուսավորման սարքեր և տեղակայանքներ.
ջահեր. հոսաջրերի մաքրման տեղակայանք
ներ. առաստաղի լուսամփոփներ. էլեկտրական
ռադիատորներ. գազերի զտման սարքեր. սար
քեր կերերը չորացնելու համար. գոլոշիարար
ներ.
վառարաններ
(ջեռուցիչ
սարքեր).
էլեկտրական լամպերի թելեր. զտիչներ խմելու
ջրի համար. կերոններ. շարժական դարբնոց
ներ. վառարաններ, բացառությամբ լաբորա
տոր
վառարանների.
ձևավոր
աղ յուսապատվածքներ վառարանների համար.
հրակալներ վառարանների համար. օջախներ.
մոխրատաշտեր վառարանների համար. սառ
նարանային ապարատներ և մեքենաներ. սառ
նարանի
խցիկներ.
սառնարանային
տարողություններ. լամպեր մազերը գանգրաց
նելու համար. մրգերը չորացնելու ապարատ
ներ. գազազտիչներ (գազային սարքավորանքի
մասեր). գազայրոցներ. գազի կաթսաներ.
գազալցված
լամպեր.
շոգեարտադրիչներ,
բացառությամբ մեքենաների մասերի. մանրէ
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ասպան լամպեր օդը մաքրելու համար. սարքեր
և մեքենաներ սառույց պատրաստելու համար.
էլեկտրական սառնախցիկներ. գնդաձև թասակ
ներ լամպերի համար. ջեռուցման սալեր. հաց
բովելու սարքեր (տոստեր). գրիլի խոհանոցա
յին ապարատներ. աղբայրիչներ (վառարան
ներ). ապա
րատ
ներ օդի կամ ջրի իո
նաց
ման
համար. դեկորատիվ շատրվաններ. լաբորա
տոր լամպեր. կաթի սառեցման տեղակայանք
ներ.
պաստերիչներ.
յուղային
լամպեր.
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման լամ
պեր, բացառությամբ բժշկական նպատակնե
րով
օգտագործվողների.
պայթանվտանգ
լամպեր. անդրադարձիչներ լամպերի համար.
չինական լապտերներ. լվացարաններ (սանի
տարատեխնիկական սարքավորման մասեր).
հեղուկների սառեցման տեղակայանքներ. լյու
մինեսցենտային խողովակներ լուսավորման
համար. մագնեզիումային թելեր լուսավորման
սարքերի համար. չորուցիչներ ածիկի համար.
հանքափորի լամպեր. տեղակայանքներ միջու
կային վառելիքի և միջուկային ռեակցիաների
դանդաղարարների
համար.
կափույրներ
պահեստարաններում մակարդակի կարգավոր
ման համար. էլեկտրական լամպեր տոնածա
ռերի համար. լուսավորվող համարներ շենքերի
համար.
թթվածնա-ջրածնային
այրոցներ.
ջեռուցման ռադիատորներ. յուղային այրոցներ.
ցոլալապտերներ տրանսպորտային միջոցների
համար. ջեռուցման թիթեղներ. լուսարձակներ.
պոլիմերացված տեղակայանքներ. խոհանոցա
յին վառարաններ (ջեռոցներ). օդի ոչ ավտոմատ
կափույրներ շոգեջեռուցման տեղակայանքների
համար. ապարատներ և մեքենաներ ջուրը մաք
րելու համար. օդի մաքրման սարքեր և մեքենա
ներ. թորման աշտարակներ թորման համար.
տեղակայանքներ և մեքենաներ սառեցման
համար. տաքացման խոհանոցային սարքեր.
ջրատաքացիչներ (ապարատներ). անդրադար
ձիչներ տրանսպորտային միջոցների համար.
սառնարանային սարքավորումն եր և տեղակա
յանքներ. սարքեր և տեղակայանքներ սառեց
ման
համար.
քարշի
կարգավորման
ձգափականներ. կարգավորիչ պարագաներ
ջրասարքերի կամ գազասարքերի և ջրմուղների
կամ գազամուղների համար. պահպանիչ
պարագաներ ջրասարքերի կամ գազասարքերի
և ջրմուղների կամ գազամուղների համար.
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ծորակներ. ջրատար ծորակների միջադիրներ.
շամփուր պարունակող հարմարանքներ միս
տապակելու համար. սանիտարատեխնիկական
սարքեր և տեղակայանքներ. չորացման ապա
րատներ և տեղակայանքներ. ապարատներ
լվացասենյակներում
ձեռքերը
չորացնելու
համար. օդափոխիչներ (օդի լավորակման
տեղակայանքների մասեր). մանրէազերծիչներ.
գալարախողովակներ (թորման, ջեռուցման
կամ սառեցման տեղակայանքների մասեր).
ծխախոտի սառեցման տեղակայանքներ. չորու
ցիչներ ծխախոտի համար. լուսավորման սար
քեր տրանսպորտային միջոցների համար.
տապակոցներ. մոխիր տեղափոխելու ավտո
մատ սարքվածքներ. գոլորշու արտադրման
տեղակայանքներ. օդափոխության կայանքներ
և ապարատներ (օդի լավորակման). օդափոխ
ման (օդի լավորակման) տեղակայանքներ և
ապարատներ, տրանսպորտային միջոցների
համար. զուգարանակոնքեր. նստոցներ զուգա
րանների համար. լուսամփոփներ. լուսամփոփ
ների կալիչներ (բռնիչներ). խառնիչ ծորակներ
ջրատար խողովակների համար. կարգավորիչ
և պահպանիչ պարագաներ գազամուղների
համար. կարգավորիչ և պահպանիչ պարագա
ներ ջրմուղային սարքավորումն երի համար.
շոգու կուտակիչներ. տեղակայանքներ և ապա
րատներ ջուրը փափկացնելու համար. օդաքաշ
լաբորատոր թասակներ. օդի մանրէազերծիչ
ներ. թորման ապարատներ. սպիրտայրոցներ.
բենզինային այրոցներ. հակաշլացնող հարմա
րանքներ տրանսպորտային միջոցների համար
(լամպերի պարագաներ). տրանսպորտային
միջոցների
ապակիների
տաքացուցիչներ.
գլխադիրներ գազայրոցների համար. ջրամա
տակարարման համակարգերի տեղակայանք
ներ. միջուկային ռեակտորներ. խոհանոցային
էլեկտրական
ավտոկլավ
ն եր.
լապտերներ
ավտոմեքենաների համար. ծծակով շշերի
էլեկտրական տաքացիչներ. էլեկտրական վաֆ
լեկաղապարներ. պահպանիչ և կարգավորիչ
պարագաներ գազասարքերի համար. էլեկտ
րական լուծակորզիչներ սուրճի համար. էլեկտ
րական սրճեփներ. հատակադիր լուսատուներ.
շոգեկաթսաների ջերմախողովակներ. կրակա
րաններ (մանղալներ). էլեկտրական ճարպաջե
ռոցներ. սենյակային բուխարիներ. ջերմային
պոմպեր. արևային ջերմային հավաքիչներ
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(ջեռուցում). արևի վառարաններ. ապարատներ
արևայրուքի համար (սոլ յարիումն եր). ջրթողներ
զուգարանների համար. սնուցիչներ ջեռուցիչ
կաթսաների համար. սառնարաններ. հոտա
զերծման սարքեր, բացառությամբ անձնական
օգտագործման համար նախատեսվածների.
ջրառու սարքեր. յուղերի զտման սարքեր. սար
քեր ծխահարման համար, բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների.
սարքավորանք թրծող վառարանների համար
(հենարաններ). գրպանի ջերմակներ. հիդրո
մերսման լոգարաններ (անոթներ). քրոմատագ
րիչներ
արդյունաբերական
նպատակների
համար. էլեկտրական շիկացման թելիկներ.
գազապաղիչներ (մեքենաների մասեր չհանդի
սացող). բարձեր էլեկտրաջեռուցմամբ, բացա
ռությամբ
բժշկական
նպատակներով
օգտագործվողների. սարքավորանք շոգեբաղ
նիքների համար. լողախցիկներ. լվացարանա
կոնքեր. չոր գոլորշիով աշխատող սարքեր
դեմքի խնամքի համար (սաունաներ դեմքի
համար). միզամաններ (սանիտարական սար
քավորանք). ջերմակներ. էլեկտրական թեյա
մաններ.
ջերմակներ
անկողնու
համար.
էլեկտրաջեռուցմամբ ծածկոցներ, բացառու
թյամբ բժշկական նպատակներով օգտագործ
վողների. անկողինը տաքացնելու ջերմակներ.
զտման սարքվածքներ ակվարիումն երի համար.
տաքացիչներ ակվարիումն երի համար. լուսա
տուներ ակվարիումն երի համար. էլեկտրաջե
ռուցմամբ
գորգեր.
ատամն աբուժական
վառարաններ. յոգուրտ պատրաստելու էլեկտ
րական հարմարանքներ. ընդարձակման բաքեր
կենտրոնական ջեռուցման համակարգերի
համար. օդամաքրիչներ խոհանոցների համար.
կենցաղային էլեկտրական օդափոխիչներ. սպի
տակեղենի էլեկտրական չորուցիչներ. միկրոա
լիքային վառարաններ (սնունդ պատրաստելու
համար). տեղակայանքներ լողավազանների
ջուրը քլորացնելու համար. ջերմապահպանիչ
կափույրներ (ջեռուցման տեղակայանքների
մասեր). սարքվածքներ ջրի պտտական շար
ժում ստեղծելու համար. սարքեր սննդամթերքը
ջրազրկելու համար. ստորջրյա լուսարձակներ.
ոռոգման կաթիլային ցրիչներ (ոռոգման պարա
գաներ). մանրէազերծ սենյակներ (սանիտարա
կան
սարքավորանք).
կրակարաններում
(մանղալներում) օգտագործվող լավայի կտոր
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ներ. գյուղատնտեսական մեքենաներ ջրելու և
ոռոգելու համար. միկրոալիքային վառարաններ
արդյունաբերական նպատակների համար. հաց
թխելու մեքենաներ. սառեցնող ցուցափեղկեր
(ցուցապահարաններ). գործվածքները գոլոր
շիով փափկացնող սարքեր. հաց թխելու սար
քեր. լուսադիոդային լուսավորման սարքեր.
հիդրոմերսման լոգարանների ապարատներ.
տաքացվող ցուցափեղկեր (ցուցապահարան
ներ). բազմապրոֆիլ կաթսաներ. սննդի էլեկտ
րական գոլորշեփներ. տորտիլա պատրաստելու
էլեկտրական մամլիչներ. գրքերի ախտահան
ման պահարաններ. ջերմային թնդանոթներ.
շոկոլադային
էլեկտրական
շատրվաններ.
ախտահանող ապարատներ բժշկական նպա
տակներով. գինու էլեկտրական մառաններ. լու
սային շարաններ տոնական զարդարանքի
համար. էլեկտրատաքացմամբ կարճագուլպա
ներ. ճակատի լապտերներ. լամպեր եղունգների
համար. էլեկտրական շուտեփուկներ. միկ
րոպղպջակների
գեներատորներ
լոգանքի
համար. ջեռուցման և հովացման սարքեր տաք
և սառը ըմպելիքներ բաշխելու համար. էլեկտ
րական ջեռուցմամբ հագուստի. ծեծած բրնձից
թխվածքաբլիթների պատրաստման էլեկտրա
կան կենցաղային մեքենաներ. պատրույգներ
հեղուկ վառելիքով վառարանների համար.
եփման էլեկտրական սալեր. մոմի լապտերներ.
տաք օդով տապակող ճարպաջեռոցներ. պաղ
պաղակ պատրաստելու մեքենաներ. հեծանիվ
ների ուղղորդիչ լուսարձակներ.
դաս 20. մեղվափեթակներ. հայտարարու
թյունների տախտակներ. պլաստմասսայե զար
դարանքներ սննդամթերքի համար. սաթ.
կենդանիների խրտվիլակներ. պառկելաթախ
տեր տնային կենդանիների համար. բներ տնա
յին կենդանիների համար. տնակներ տնային
կենդանիների համար. իրեր կենդանիների
ճանկերից. օղեր վարագույրների համար.
արծաթազօծված ապակի (հայելիներ). պահա
րաններ. պահարաններ դեղերի համար.
պլաստմասսայե սեղմիչներ մալուխների կամ
խողովակների համար. փայտե տակառներ
գինու պարզվածքազատման համար. իրեր
չմշակված կամ մասնակի մշակված կետի
բեղից. բամբուկե իրեր. նստարաններ (կահույք).
ձկնորսական զամբյուղներ. ճաղափակոցներ
երեխաների համար. օրորոցներ. դարակներ

02/2

№ՄԱՍ 1

գրադարանների համար. փայտե կոճեր թելերի,
մետաքսաթելերի, ժապավենաթելերի և այլնի
համար. փայտե մահճակալներ. երիզներ փայ
տից. խցաններ շշերի համար. խցաններ կեղև
ից. բաժանմունքներով արկղեր շշերի համար.
քարգահներ ասեղնագործության համար. շրջա
նակներ կապրոնամազը խոզանակների վրա
նստեցնելու համար. սպասքապահարաններ.
իրեր կենդանիների եղջյուրներից. գրասեղան
ներ (կահույք). գրասենյակային կահույք. զգեստ
ների
կանգնակներ
(կիսանդրիներ).
արհեստական մոմաչեչ փեթակների համար.
շրջանակներ փեթակների համար. կահավո
րանք (կահույք). ոչ մետաղական ծորակներ
տակառների
համար.
քարտադարաններ
(կահույք).
պահարաններ
փաստաթղթերի
համար. կրիաների զրահների փոխարինիչներ.
բուխարու էկրաններ (կահույք). դագաղներ. ոչ
մետաղական ֆուրնիտուր դագաղների համար.
իրեր եղջերուների եղջյուրներից. աթոռներ.
պառկելաթոռներ.
գլխակալներ
(կահույք).
դարակներ բոլորագլխարկների համար. ոչ
մետաղական հարթակներ բեռնման աշխա
տանքների համար. բեռնման ոչ մետաղական
եզրաչափքեր երկաթուղիների համար. ոչ
մետաղական հոդակապեր. ցուցափեղկեր. շան
բներ. կախարաններ հագուստի համար.
դարակներ քարտարանների պահարանների
համար. բազկաթոռներ. մանեկեններ. հեղուկ
վառելիքի տարողություններ. կոմոդներ. վաճա
ռասեղաններ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր
(պահեստավորման և տեղափոխման համար).
լողուն ոչ մետաղական բեռնարկղեր. սեղան
ներ. իրեր մարջանից. ոչ մետաղական սկու
տեղներ. իրեր չմշակված կամ մասնակի
մշակված եղջյուրից. իրեր փղոսկրից. անկող
նային պարագաներ, բացառությամբ սպիտա
կեղենի. բազմոցի բարձեր. ներքնակներ.
կախիչների
ոչ
մետաղական
կեռիկներ
հագուստի համար. ոչ մետաղական մեծ անոթ
ներ հեղուկների համար. սպասարկման սեղան
ներ. սեղաններ նկարելու, գծագրելու համար.
անշարժ ոչ մետաղական բաշխիչներ անձեռո
ցիկների, սրբիչների համար. բազմոցներ.
փայտե
տակառատախտակներ.
փայտե
փորագրված գեղարվեստական իրեր. իրեր
կրիաների զրահից. ոստրեների խեցիների փեղ
կեր. ոչ մետաղական նեցուկներ բույսերի և
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ծառերի համար. փայտե կամ պլաստմասսայե
հենասանդուղքներ. օդանավի կամ նավի շար
ժական ոչ մետաղական սանդուղքներ ուղևոր
ների համար. դպրոցական կահույք. սեղաններ
գրամեքենաների համար. փայտե կամ պլաստ
մասսայե ցուցանակներ հայտարարությունների
համար. ոչ մետաղական մանեկներ. իրեր ծովա
յին փրփուրից. հանովի պատվածքներ լվացա
րանակոնքերի
համար.
պլաստմասսայե
տարողություններ փաթեթավորման համար.
բռնիչներ վարագույրների համար, բացառու
թյամբ մանածագործականի. մահճակալներ. ոչ
մեխանիկական, ոչ մետաղական փաթաթման
թմբուկներ ճկուն խողովակների համար.
փաթաթման ոչ մեխանիկական, ոչ մետաղա
կան սարքավորանք ճկուն խողովակների
համար. ձողիկներ աստիճանների վրա գոր
գերն ամրացնելու համար. դազգահներ.
դարակներ (կահույք). բներ տնային թռչունների
համար. ոչ էլեկտրական հովհարներ. ոչ մետա
ղական
փականակներ
տարողությունների
համար. ոչ մետաղական ֆուրնիտուր կահույքի
համար. ծաղկարկղեր (կահույք). տակդիրներ
ծաղկամանների համար. վանդակացանցեր
անասնակերի համար. կանգնակներ հրացան
ների համար. ոչ մետաղական մեծ տակառա
տարաներ.
ոչ
մետաղական
հենակներ
(նեցուկներ) տակառների համար. անվիկներ
վարագույրների
համար.
պահարաններ
սննդամթերքի համար. ոչ մետաղական ֆուրնի
տուր պատուհանների համար. ոչ մետաղական
ֆուրնիտուր մահճակալների համար. ոչ մետա
ղական ֆուրնիտուր դռների համար. միս կտրա
տելու համար կոճղեր (սեղաններ). տարաներ
ապակի և ճենապակի տեղափոխելու համար.
համարների գրանցման ոչ մետաղական թիթեղ
ներ. հանդերձարաններ (զգեստապահարան
ներ). իրեր չմշակված կամ մասնակի մշակված
փղոսկրից.
մետաղական
կահույք.
իրեր
ռատանգյան արմավենուց. ցուցասեղաններ
լրագրերի համար. դարակներ ամսագրերի
համար. ներսի գալարավարագույրներ շերտա
ձողիկներից.
լվացարանների
սեղաններ
(կահույք). հիվանդանոցային մահճակալներ. ոչ
մետաղական անիվ
ն եր մահճակալների համար.
ոչ մետաղական մղլակներ. ամբիոնասեղան
ներ. հյուսած զամբյուղներ (կողով
ն եր, տուփեր)
մթերք տեղափոխելու համար. հագուստի
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կախիչներ (կահույք). ոչ մետաղական հարթակ
ներ բեռների փոխադրման համար. ոչ մետա
ղական հարթակներ բեռների փոխադրման և
բեռնման-բեռնաթափման
աշխատանքների
համար. ոչ մետաղական ձեռնասանդուղքներ.
կահույքի փայտե միջնապատեր. ոչ մետաղա
կան անիվ
ն եր կահույքի համար. մեղրախո
րիսխներ փեթակների համար. մոբայլներ
(զարդարանք). նոտակալներ. չմշակված կամ
մասնակի մշակված սադափ. տարբերիչ ոչ
մետաղական թիթեղիկներ. շենքերի ոչ մետա
ղական, ոչ լուսատու համարներ. թռչունների
խրտվիլակներ. բարձեր. փչովի բարձեր, բացա
ռությամբ բժշկականի. ծղոտե ներքնակներ.
հյուսածո իրեր ծղոտից, բացառությամբ խսիր
ների. ծղոտից հյուսված երիզներ. երիզներ ծղո
տից. հացթուխի զամբյուղներ հացի համար.
կանգնակներ հովանոցների համար. շիրմաներ
(կահույք). ոչ մետաղական կեռիկներ հագուստի
համար. դեկորատիվ վարագույրներ ուլունքից.
ոչ մետաղական ցցիկներ վրանների համար.
սեղաներեսներ. դռներ կահույքի համար. ուղ
ղորդիչներ վարագույրների համար. դարակներ
կահույքի համար. պլաստմասսայե եզրեր
կահույքի համար. պահեստարաններ, բացա
ռությամբ մետաղից և քարից պատրաստված
ների.
վարագույրների
քիվեր.
կեռիկներ
վարագույրների համար. կապեր վարագույր
ների համար. եղեգ (հյուսելու համար հումք).
իրեր կենդանիների սմբակներից. սեկրետեր
ներ. ոչ մետաղական կողպեքներ տրանսպոր
տային միջոցների համար. մետաղական
նստոցներ. ցածրադիր օթոցներ (բազմոցներ).
թիկնաթոռներ. մահճակալների հիմքեր. ոչ
մետաղական կափույրներ (փականներ), բացա
ռությամբ մեքենաների մասերի. արձաններ
փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսա
յից. մետաղական սեղաններ. արդուզարդի
սեղաններ. ծեփակերտ զարդաքանդակներ
նկարների շրջանակների համար. պահպան
ման դարակներ. գզրոցներ. հայելիներ. բացովի
թեթև բազկաթոռներ. գլանաձև հենարաններ
բարձերի համար. պատվանդաններ (կահույք).
բանալիներ կախելու տախտակներ. պահարան
ներ ամանեղենի համար. հյուսածո իրեր. ցուցա
պահարաններ (կահույք). բազմոցի փչովի
բարձեր, բացառությամբ բժշկականի. փչովի
ներքնակներ, բացառությամբ բժշկականի.
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սաթե ձողեր. սաթե թիթեղիկներ. գեղարվես
տա
կան իրեր փայ
տից, մո
մից, գիպ
սից կամ
պլաստմասսայից. շինարարական շաղախի
համար ոչ մետաղական տարողություններ. ոչ
մետաղական սնդուկներ. դազգահներ մամլակ
ներով (կահույք). ոչ մետաղական տակառիկ
ներ. տակառագոտիներ (ոչ մետաղական).
կանգնակներ հաշվիչ մեքենաների համար.
խցանման ոչ մետաղական միջոցներ. ոչ մետա
ղական խցաններ. ոչ մետաղական պտուտակ
ներ. ոչ մետաղական գամեր. ամրակման
ձողաձև ոչ մետաղական մանրամասեր. ոչ
մետաղական հեղույսներ. խցափակման ոչ
մետաղական միջոցներ շշերի համար. ոչ մետա
ղական փականակներ շշերի համար. տարբե
րիչ
ոչ
մետաղական
ապարանջաններ
հիվանդանոցների
համար.
սպասարկման
անվավոր սեղաններ (կահույք). կիսանդրիներ
փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսա
յից. ոչ մետաղական սեղմիչներ ճոպանների
համար. շրջանակներ նկարների համար. շրջա
նակաձողեր նկարների համար. մերսման
սեղաններ. ջրով լցված ներքնակներ, բացառու
թյամբ բժշկականի. ցամաքուրդային խողովակ
ների պլաստմասսայե կափույրներ (փականներ).
ոչ մետաղական խցաբութակներ. իրեր խեցինե
րից. աթոռակներ. ջրատար խողովակների
պլաստմասսայե կափույրներ (փականներ).
շշերի փայտյա տուփեր. արձանիկներ փայտից,
մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից. ոչ
մետաղական
կողպեքներ,
բացառությամբ
էլեկտրականի. վարսավիրական բազկաթոռ
ներ. ոչ մետաղական ձողեր. ոչ մետաղական
զամբյուղներ. ոչ մետաղական և ոչ քարից փոս
տարկղեր. նավամատույցների ոչ մետաղական
տակառներ. պատյաններ հագուստ համար
(պահոց). փայտե կամ պլաստիկե ցուցանակ
ներ. սայլակներ (կահույք). բամբուկե գալարա
վարագույրներ. արկղեր խաղալիքների համար.
բարձր աթոռներ մանկիկների համար. մանկա
կան քայլավարժանքի սայլակներ. գովազդային
նպատակներով օգտագործվող փչովի իրեր.
պլաստմասսայե բանալի-քարտեր առանց ծած
կագրի և չմագնիսականացված. ապակյա
թիթեղիկներ հայելիներ պատրաստելու համար.
պլաստմասսայե շարժանվակներ գալարավա
րագույրների համար. իշոտնուկներ փայտ սղո
ցելու համար. փայտե իրեր կատուների ճանկերը

02/2

№ՄԱՍ 1

սրելու համար. կախաթևիկներ հագուստը
տեղափոխելու համար. անվավոր սեղանիկներ
համակարգիչների համար (կահույք). աճյունա
սափորներ. հողմազանգեր (զարդարանքներ).
փայտե
հյուսածո
գալարավարագույրներ
(կահույք). դրոցներ գրքերի համար (կահույք).
բարձիկներ տնային կենդանիների համար.
պատուհանի ներսի գալարավարագույրներ
(կահույք). դռան ոչ մետաղական բռնակներ.
ձեռքի հայելիներ (հարդարվելու հայելիներ).
գորգիկներ
մանկական
ճաղափակոցների
համար. սրբիչների բռնիչներ (կահույք). ոչ
մետաղական կլոր բռնակներ. պատին ամրաց
րած սեղաններ երեխաներին բարուրելու
համար. բարուրելիս երեխաների տակ գցելու
փռոցներ. դռների ոչ մետաղական փակեր.
թղթե գալարավարագույրներ. պատուհանների
մանածագործվածքից գալարավարագույրներ.
դռների ոչ մետաղական, ոչ էլեկտրական զան
գեր.
առանձին
կանգնող
միջնապատեր
(կահույք). ոչ մետաղական պտուտակավոր
կափարիչներ շշերի համար. դռների ոչ մետա
ղական մուրճիկներ. սղոցասեղաններ (կահույք).
փչովի կահույք. ոչ մետաղական ելարաններ. ոչ
մետաղական
բռնատեղեր
լոգարանների
համար. անուրներ ոչ մետաղական խողովակ
ներն ամրակապելու համար. ցուցասեղաններ
թանկարժեք իրերի համար. հատակի գորգիկ
ներ քնելու համար. ոչ մետաղական բացովի
օղակներ բանալիների համար. անշարժ ոչ
մետաղական բաշխիչներ շների մնացուկների
տոպրակների համար. դռների ոչ մետաղական
կամ կաուչուկից սահմանափակիչներ. պատու
հանների ոչ մետաղական կամ կաուչուկից սահ
մանափակիչներ.
պատուհանների
ոչ
մետաղական հողմային մղլակներ, կեռիկներ.
պատուհանների ոչ մետաղական հենակներ.
դռների ոչ մետաղական հենակներ. ոչ մետա
ղական գործիքատուփեր. ոչ մետաղական արկ
ղեր գործիքների համար. դարակաշարեր. ոչ
մետաղական
կախիչներ
պայուսակների
համար. պլաստիկից բանալիներ. ոչ մետաղա
կան բարձակներ կահույքի համար. պլաստմաս
սայե պիտակներ. պատվանդաններ (կահույք).
գրապահարաններ. հատակադիր կախիչներ
կոստյումն երի
համար.
ոչ
մետաղական
կանիստրներ. թռչնաբներ. պլաստմասսայե
սեղմակներ պարկերը, պայուսակները կնքելու
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համար. մանկական մահճակալների պաշտպա
նիչ թափարգելներ, բացառությամբ, անկողնա
յին
սպիտակեղենի.
փայտից
կամ
պլաստմասսայից արկղեր. մանկական մահճա
կալներ. նորածիններին տեղափոխելու կողով
ներ. ոտիկներ կահույքի համար. կարճ ոտիկներ
կահույքի համար. զգեստապահարաններ. աթո
ռակներ ոտքերի համար. ոչ մետաղական
մեխեր կոշիկների համար. ոչ մետաղական
գամասեղներ կոշիկների համար. փայտից,
մոմից, գիպսից կամ պլաստիկից խաչելություն
ներ, բացառությամբ ոսկերչական իրերի.
նավթի արտահոսքի համար ոչ մետաղական
բեռնարկղեր. փչովի մահճակալներ, ոչ բժշկա
կան նպատակներով. ճամբարային (տուրիս
տական)
ներքնակներ.
տրանսպորտային
միջոցների համար նախատեսված պլաստմաս
սայե հարթակներ. աթոռներ ցնցուղ ընդունելու
համար. գլուխը պահելու բարձիկներ մանուկ
ների համար. դիրքի կայունացման բարձիկներ
մանուկների համար. գլխի դիրքավորման բար
ձեր մանուկների համար. ձեռքի ոչ մետաղական
դրոշակաձողեր. խցաններ, ոչ ապակյա, մետա
ղյա կամ ռետինե.
դաս 35. ոռոգման համար ավտոմատ
տեղակայանքների, ջերմային կուտակիչների,
ացետիլենային այրոցների, ացետիլենային
գեներատորների, ացետիլենային լամպերի,
օդաքաշ թասակների, թռչող ապարատների
համար լուսավորող համակարգերի, խուղակա
յին վառարանների, օդի հոտազերծման համար
ապարատների, օդի սառեցման համար սարք
վածքների, օդի լավորակման համար զտիչների,
օդաջեռուցիչների, օդային չորուցիչների, օդի
լավորակման տեղակայանքների, օդի զտման
տեղակայանքների, տաք օդով աշխատող
ջեռուցման սարքերի, տաք օդով բաղնիքների
համար սարքավորանքի, գազային վառիչների
համար շփական բռնկորդների, գազային
վառիչների,
վառիչների,
լամպանոթների,
էլեկտրական լամպերի անոթների, աղեղային
լամպերի, էլեկտրական լամպերի, վառարան
ների համար մետաղական արմատուրների,
սառնապահարանների,
տրանսպորտային
միջոցների համար լապտերների, մեքենաների
համար
ցոլալապտերների,
վառարանների
համար սառեցնող բաքերի, վաննաների, նստե
լու վաննաների, թուրքական բաղնիքների
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համար շարժական խցիկների, լոգարանների
համար սարքավորանքի, վաննաների համար
ջեռուցիչների, լոգարանների համար սանիտա
րատեխնիկական տեղակայանքների, լուսա
տուների, լուսավորման լապտերների, լամպերի
կոթառների, շիկարանային այրոցների, լամ
պերի համար այրոցների, հեծանիվ
ն երի համար
լապտերների, բիդեների, ջրաջեռուցիչների,
բացառությամբ մեքենայի մասերի, թրծման
վառարանների, ջրածորանների, ռադիատոր
ների համար խցանների, գրպանի էլեկտրական
լապտերների, ջրատաքացուցիչների, հացա
բուլկեղենի համար վառարանների, ծորակների
համար հակացրցողիչ գլխադիրների, շամփուր
ները շրջելու համար հարմարանքների, շամ
փուրների,
լաբորատորիայի
այրոցների,
նավթարդյունաբերության համար ջահավոր
տեղակայանքների, այրոցների, մանրէների ոչն
չացման համար այրոցների, լվացքատների
համար կաթսաների, շարժական զուգարան
ների, օդափոխիչների (օդի լավորակում), սուրճ
բովելու
ապարատների,
օդաջեռուցիչների
(կալորիֆերներ), խողովակների և խողովակա
շարերի ծորակների, ջերմության վերականգ
նիչների, վառարանների համար հրահեստ
աղ յուսապատվածքների,
տրանսպորտային
միջոցների շրջադարձի ցուցիչների համար լամ
պերի, աղեղային լամպերի համար ածխային
էլեկտրոդների, ջեռուցման տեղակայանքների,
վառարանները բեռնելու համար սարքավո
րանքի, զուգարանների համար լվացման բաքե
րի, եռացրած ջրով աշխատող ջեռուցման
տեղակայանքների, ջեռուցման կաթսաների,
ջեռուցման կաթսաների խողովակների, տրանս
պորտային միջոցների համար օդորակիչների,
ջեռուցման-տաքացման
սարքերի,
որոնք
աշխատում են պինդ, հեղուկ և գազային վառե
լիքով, տրանսպորտային միջոցների համար
ջեռուցման
տեղակայանքների,
ջեռուցման
էլեկտրական սարքերի, կենտրոնական ջեռուց
ման ռադիատորների, կենտրոնական ջեռուց
ման ռադիատորների համար խոնավարարների,
ջեռուցիչ տարրերի, արդուկների համար ջեռու
ցիչների, ոտքերի համար էլեկտրական կամ ոչ
էլեկտրական ջերմակների, ոտքերը տաքացնե
լու համար էլեկտրական մուֆտաների, կերա
կուրներ
տաքացնելու
հարմարանքների,
ընկղմվող ջեռուցիչների, լամպի ապակիների,
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լամպերի խողովակների, ծխնելույզների ծխանց
քերի, ծխանցքերի սահափականների, մազերի
համար չորուցիչների, ջրի բաշխման տեղակա
յանքների, չորացման ապարատների, օդորա
կիչների,
սոսինձը
տաքացնելու
համար
սարքերի, թորման սյուների, խողովակների
(սանիտարատեխնիկական
համակարգերի
մասեր), ջրմուղի տեղակայանքների, զուգա
րանների, սառցարանային ապարատների,
կերակուր պատրաստելու համար էլեկտրական
սպասքի,
խոհանոցային
սալօջախների,
սննդամթերքի ջերմային մշակման համար սար
քերի և տեղակայանքների, մոտոցիկլետների
համար լապտերների, լուսավորման համար
էլեկտրական գազապարպիչ խողովակների,
տրանսպորտային միջոցների համար հակա
սառցապատիչների, զուգարանների ախտա
հանման
միջոցների
բաշխիչների,
ախտահանման համար ապարատների, ծովա
յին ջրի աղազրկման տեղակայանքների, չորաց
ման համար ապարատների, լույսի ցրիչների,
ըմպելիքներ սառեցնելու ապարատների, թոր
ման ապարատների, ցնցուղների, էլեկտրական
լամպերի կոթառների, ջրի մաքրման տեղակա
յանքների, ջրի զտման սարքերի, ջրի սառեց
ման համար տեղակայանքների, շատրվանների,
ջուրը ճնշման տակ պահելու համար տարողու
թյունների, ջրի մանրէազերծիչների, ջերմափո
խանակիչների, բացի մեքենայի մասերից,
լուսավորման սարքերի և տեղակայանքների,
ջահերի, հոսաջրերի մաքրման տեղակայանք
ների, առաստաղի լուսամփոփների, էլեկտրա
կան
ռադիատորների,
գազերի
զտման
սարքերի, կերերը չորացնելու համար սարքերի,
գոլոշիարարների, վառարանների (ջեռուցիչ
սարքեր), էլեկտրական լամպերի թելերի, խմելու
ջրի համար զտիչների, կերոնների, շարժական
դարբնոցների, վառարանների, բացառությամբ
լաբորատոր վառարանների, վառարանների
համար
ձևավոր
աղ յուսապատվածքների,
վառարանների համար հրակալների, օջախ
ների, վառարանների համար մոխրատաշտերի,
սառնարանային ապարատների և մեքենաների,
սառնարանի
խցիկների,
սառնարանային
տարողությունների, մազերը գանգրացնելու
համար լամպերի, մրգերը չորացնելու ապա
րատների, գազազտիչների (գազային սարքա
վորանքի մասեր), գազայրոցների, գազի
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կաթսաների, գազալցված լամպերի, շոգեար
տադրիչների, բացառությամբ մեքենաների
մասերի, օդը մաքրելու համար մանրէասպան
լամպերի, սառույց պատրաստելու համար սար
քերի և մեքենաների, էլեկտրական սառնախ
ցիկների, լամպերի համար գնդաձև թասակների,
ջեռուցման սալերի, հաց բովելու սարքերի (տոս
տեր), գրիլի խոհանոցային ապարատների,
աղբայրիչների (վառարաններ), օդի կամ ջրի
իոնացման համար ապարատների, դեկորա
տիվ շատրվանների, լաբորատոր լամպերի,
կաթի սառեցման տեղակայանքների, պաստե
րիչների, յուղային լամպերի, ուլտրամանուշա
կագույն
ճառագայթման
լամպերի,
բացառությամբ բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների, պայթանվտանգ լամպերի,
լամպերի համար անդրադարձիչների, չինական
լապտերների, լվացարանների (սանիտարա
տեխնիկական սարքավորման մասեր), հեղուկ
ների
սառեցման
տեղակայանքների,
լուսավորման համար լյումինեսցենտային խողո
վակների, լուսավորման սարքերի համար մագ
նեզիումային
թելերի,
ածիկի
համար
չորուցիչների, հանքափորի լամպերի, միջուկա
յին վառելիքի և միջուկային ռեակցիաների դան
դաղարարների համար տեղակայանքների,
պահեստարաններում մակարդակի կարգավոր
ման համար կափույրների, տոնածառերի
համար էլեկտրական լամպերի, շենքերի համար
լուսավորվող համարների, թթվածնա-ջրածնա
յին այրոցների, ջեռուցման ռադիատորների, յու
ղային այրոցների, տրանսպորտային միջոցների
համար ցոլալապտերների, ջեռուցման թիթեղ
ների, լուսարձակների, պոլիմերացված տեղա
կայանքների, խոհանոցային վառարանների
(ջեռոցներ), շոգեջեռուցման տեղակայանքների
համար օդի ոչ ավտոմատ կափույրների, ջուրը
մաքրելու համար ապարատների և մեքենա
ների, օդի մաքրման սարքերի և մեքենաների,
թորման համար թորման աշտարակների,
սառեցման համար տեղակայանքների և մեքե
նաների, տաքացման խոհանոցային սարքերի,
ջրատաքացիչների (ապարատներ), տրանս
պորտային միջոցների համար անդրադարձիչ
ների, սառնարանային սարքավորումն երի և
տեղակայանքների, սառեցման համար սար
քերի և տեղակայանքների, քարշի կարգավոր
ման ձգափականների, ջրասարքերի կամ
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գազասարքերի և ջրմուղների կամ գազամուղ
ների համար կարգավորիչ պարագաների, ջրա
սարքերի կամ գազասարքերի և ջրմուղների
կամ գազամուղների համար պահպանիչ պարա
գաների, ծորակների, ջրատար ծորակների
միջադիրների, միս տապակելու համար շամ
փուր պարունակող հարմարանքների, սանի
տարատեխնիկական
սարքերի
և
տեղակայանքների, չորացման ապարատների
և տեղակայանքների, լվացասենյակներում ձեռ
քերը չորացնելու համար ապարատների, օդա
փոխիչների
(օդի
լավորակման
տեղակայանքների մասեր), մանրէազերծիչ
ների, գալարախողովակների (թորման, ջեռուց
ման կամ սառեցման տեղակայանքների մասեր),
ծխախոտի
սառեցման
տեղակայանքների,
ծխախոտի համար չորուցիչների, տրանսպոր
տային միջոցների համար լուսավորման սար
քերի, տապակոցների, մոխիր տեղափոխելու
ավտոմատ սարքվածքների, գոլորշու արտադր
ման
տեղակայանքների,
օդափոխության
կայանքների և ապարատների (օդի լավորակ
ման), տրանսպորտային միջոցների համար
օդափոխման (օդի լավորակման) տեղակա
յանքների և ապարատների, զուգարանակոն
քերի, զուգարանների համար նստոցների,
լուսամփոփների, լուսամփոփների կալիչների
(բռնիչներ), ջրատար խողովակների համար
խառնիչ ծորակների, գազամուղների համար
կարգավորիչ և պահպանիչ պարագաների,
ջրմուղային սարքավորումն երի համար կարգա
վորիչ և պահպանիչ պարագաների, շոգու կու
տակիչների, ջուրը փափկացնելու համար
տեղակայանքների և ապարատների, օդաքաշ
լաբորատոր թասակների, օդի մանրէազերծիչ
ների, թորման ապարատների, սպիրտայրոց
ների, բենզինային այրոցների, տրանսպորտային
միջոցների համար հակաշլացնող հարմարանք
ների (լամպերի պարագաներ), տրանսպորտա
յին միջոցների ապակիների տաքացուցիչների,
գազայրոցների համար գլխադիրների, ջրամա
տակարարման համակարգերի տեղակայանք
ների, միջուկային ռեակտորների, խոհանոցային
էլեկտրական ավտոկլավ
ն երի, ավտոմեքենա
ների համար լապտերների, ծծակով շշերի
էլեկտրական տաքացիչների, էլեկտրական
վաֆլեկաղապարների, գազասարքերի համար
պահպանիչ և կարգավորիչ պարագաների,
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սուրճի համար էլեկտրական լուծակորզիչների,
էլեկտրական սրճեփների, հատակադիր լուսա
տուների, շոգեկաթսաների ջերմախողովակ
ների,
կրակարանների
(մանղալներ),
էլեկտրական ճարպաջեռոցների, սենյակային
բուխարիների, ջերմային պոմպերի, արևային
ջերմային հավաքիչների (ջեռուցում), արևի
վառարանների, արևայրուքի համար ապա
րատների (սոլ յարիումն եր), զուգարանների
համար ջրթողների, ջեռուցիչ կաթսաների
համար սնուցիչների, սառնարանների, հոտա
զերծման սարքերի, բացառությամբ անձնական
օգտագործման համար նախատեսվածների,
ջրառու սարքերի, յուղերի զտման սարքերի,
ծխահարման համար սարքերի, բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների,
թրծող վառարանների համար սարքավորանքի
(հենարաններ), գրպանի ջերմակների, հիդրո
մերսման լոգարանների (անոթներ), արդյունա
բերական
նպատակների
համար
քրոմատագրիչների, էլեկտրական շիկացման
թելիկների, գազապաղիչների (մեքենաների
մասեր չհանդիսացող), էլեկտրաջեռուցմամբ
բարձերի, բացառությամբ բժշկական նպա
տակներով օգտագործվողների, շոգեբաղնիք
ների համար սարքավորանքի, լողախցիկների,
լվացարանակոնքերի, դեմքի խնամքի համար
չոր գոլորշիով աշխատող սարքերի (սաունաներ
դեմքի համար), միզամանների (սանիտարա
կան սարքավորանք), ջերմակների, էլեկտրա
կան
թեյամանների,
անկողնու
համար
ջերմակների, էլեկտրաջեռուցմամբ ծածկոց
ների, բացառությամբ բժշկական նպատակնե
րով օգտագործվողների, անկողինը տաքացնելու
ջերմակների, ակվարիումն երի համար զտման
սարքվածքների,
ակվարիումն երի
համար
տաքացիչների, ակվարիումն երի համար լուսա
տուների,
էլեկտրաջեռուցմամբ
գորգերի,
ատամն աբուժական վառարանների, յոգուրտ
պատրաստելու էլեկտրական հարմարանքների,
կենտրոնական ջեռուցման համակարգերի
համար ընդարձակման բաքերի, խոհանոցների
համար օդամաքրիչների, կենցաղային էլեկտ
րական օդափոխիչների, սպիտակեղենի էլեկտ
րական
չորուցիչների,
միկրոալիքային
վառարանների (սնունդ պատրաստելու համար),
լողավազանների ջուրը քլորացնելու համար
տեղակայանքների, ջերմապահպանիչ կափույր
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ների (ջեռուցման տեղակայանքների մասեր),
ջրի պտտական շարժում ստեղծելու համար
սարքվածքների, սննդամթերքը ջրազրկելու
համար սարքերի, ստորջրյա լուսարձակների,
ոռոգման կաթիլային ցրիչների (ոռոգման
պարագաներ),
մանրէազերծ
սենյակների
(սանիտարական սարքավորանք), կրակարան
ներում (մանղալներում) օգտագործվող լավայի
կտորների, ջրելու և ոռոգելու համար գյուղատն
տեսական մեքենաների, արդյունաբերական
նպատակների համար միկրոալիքային վառա
րանների, հաց թխելու մեքենաների, սառեցնող
ցուցափեղկերի (ցուցապահարաններ), գործ
վածքները գոլորշիով փափկացնող սարքերի,
հաց թխելու սարքերի, լուսադիոդային լուսա
վորման սարքերի, հիդրոմերսման լոգարան
ների
ապարատների,
տաքացվող
ցուցափեղկերի (ցուցապահարաններ), բազ
մապրոֆիլ կաթսաների, սննդի էլեկտրական
գոլորշեփների, տորտիլա պատրաստելու էլեկտ
րական մամլիչների, գրքերի ախտահանման
պահարանների,
ջերմային
թնդանոթների,
շոկոլադային էլեկտրական շատրվանների,
բժշկական
նպատակներով
ախտահանող
ապարատների, գինու էլեկտրական մառան
ների, տոնական զարդարանքի համար լուսային
շարանների, էլեկտրատաքացմամբ կարճագուլ
պաների, ճակատի լապտերների, եղունգների
համար լամպերի, էլեկտրական շուտեփուկների,
լոգանքի համար միկրոպղպջակների գեներա
տորների, տաք և սառը ըմպելիքներ բաշխելու
համար ջեռուցման և հովացման սարքերի,
էլեկտրական ջեռուցմամբ հագուստի, ծեծած
բրնձից թխվածքաբլիթների պատրաստման
էլեկտրական կենցաղային մեքենաների, հեղուկ
վառելիքով վառարանների համար պատրույգ
ների, եփման էլեկտրական սալերի, մոմի լապ
տերների,
տաք
օդով
տապակող
ճարպաջեռոցների, պաղպաղակ պատրաստե
լու մեքենաների, հեծանիվ
ն երի ուղղորդիչ լու
սարձակների.
մեղվափեթակների,
հայտարարությունների
տախտակների,
սննդամթերքի համար պլաստմասսայե զարդա
րանքների, սաթի, կենդանիների խրտվիլակ
ների,
տնային
կենդանիների
համար
պառկելաթախտերի, տնային կենդանիների
համար բների, տնային կենդանիների համար
տնակների, կենդանիների ճանկերից իրերի,
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վարագույրների համար օղերի, արծաթազօծ
ված ապակիների (հայելիներ), պահարանների,
դեղերի համար պահարանների, մալուխների
կամ խողովակների համար պլաստմասսայե
սեղմիչների,
գինու
պարզվածքազատման
համար փայտե տակառների, չմշակված կամ
մասնակի մշակված կետի բեղից իրերի, բամ
բուկե իրերի, նստարանների (կահույք), ձկնոր
սական զամբյուղների, երեխաների համար
ճաղափակոցների, օրորոցների, գրադարան
ների համար դարակների, թելերի, մետաքսա
թելերի, ժապավենաթելերի և այլնի համար
փայտե կոճերի, փայտե մահճակալների, փայ
տից երիզների, շշերի համար խցանների, կեղև
ից խցանների, շշերի համար բաժանմունքներով
արկղերի, ասեղնագործության համար քար
գահների, կապրոնամազը խոզանակների վրա
նստեցնելու համար շրջանակների, սպասքա
պահարանների, կենդանիների եղջյուրներից
իրերի, գրասեղանների (կահույք), գրասենյա
կային կահույքի, զգեստների կանգնակների
(կիսանդրիներ), փեթակների համար արհես
տական մոմաչեչի, փեթակների համար շրջա
նակների,
կահավորանքի
(կահույք),
տակառների համար ոչ մետաղական ծորակ
ների, քարտադարանների (կահույք), փաս
տաթղթերի համար պահարանների, կրիաների
զրահների փոխարինիչների, բուխարու էկրան
ների (կահույք), դագաղների, դագաղների
համար ոչ մետաղական ֆուրնիտուրների, եղջե
րուների եղջյուրներից իրերի, աթոռների, պառ
կելաթոռների,
գլխակալների
(կահույք),
բոլորագլխարկների համար դարակների, բեռն
ման աշխատանքների համար ոչ մետաղական
հարթակների, երկաթուղիների համար բեռն
ման ոչ մետաղական եզրաչափքերի, ոչ մետա
ղական հոդակապերի, ցուցափեղկերի, շան
բների, հագուստի համար կախարանների,
քարտարանների
պահարանների
համար
դարակների, բազկաթոռների, մանեկենների,
հեղուկ վառելիքի տարողությունների, կոմոդ
ների, վաճառասեղանների, ոչ մետաղական
բեռնարկղերի (պահեստավորման և տեղա
փոխման համար), լողուն ոչ մետաղական բեռ
նարկղերի, սեղանների, մարջանից իրերի, ոչ
մետաղական սկուտեղների, չմշակված կամ
մասնակի մշակված եղջյուրից իրերի, փղոսկ
րից իրերի, անկողնային պարագաների, բացա
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ռությամբ սպիտակեղենի, բազմոցի բարձերի,
ներքնակների, հագուստի համար կախիչների
ոչ մետաղական կեռիկների, հեղուկների համար
ոչ մետաղական մեծ անոթների, սպասարկման
սեղանների, նկարելու, գծագրելու համար
սեղանների,
անձեռոցիկների,
սրբիչների
համար անշարժ ոչ մետաղական բաշխիչների,
բազմոցների, փայտե տակառատախտակների,
փայտե փորագրված գեղարվեստական իրերի,
կրիաների զրահից իրերի, ոստրեների խեցի
ների փեղկերի, բույսերի և ծառերի համար ոչ
մետաղական նեցուկների, փայտե կամ պլաստ
մասսայե հենասանդուղքների, ուղևորների
համար օդանավի կամ նավի շարժական ոչ
մետաղական սանդուղքների, դպրոցական
կահույքի, գրամեքենաների համար սեղան
ների, հայտարարությունների համար փայտե
կամ պլաստմասսայե ցուցանակների, ոչ մետա
ղական մանեկների, ծովային փրփուրից իրերի,
լվացարանակոնքերի համար հանովի պատ
վածքների, փաթեթավորման համար պլաստ
մասսայե տարողությունների, վարագույրների
համար բռնիչների, բացառությամբ մանածա
գործականի, մահճակալների, ճկուն խողովակ
ների համար ոչ մեխանիկական, ոչ մետաղական
փաթաթման թմբուկների, ճկուն խողովակների
համար փաթաթման ոչ մեխանիկական, ոչ
մետաղական սարքավորանքի, աստիճանների
վրա գորգերն ամրացնելու համար ձողիկների,
դազգահների, դարակների (կահույք), տնային
թռչունների համար բների, ոչ էլեկտրական հով
հարների, տարողությունների համար ոչ մետա
ղական փականակների, կահույքի համար ոչ
մետաղական ֆուրնիտուրների, ծաղկարկղերի
(կահույք), ծաղկամանների համար տակդիր
ների, անասնակերի համար վանդակացան
ցերի, հրացանների համար կանգնակների, ոչ
մետաղական
մեծ
տակառատարաների,
տակառների համար ոչ մետաղական հենակ
ների (նեցուկներ), վարագույրների համար
անվիկների, սննդամթերքի համար պահարան
ների, պատուհանների համար ոչ մետաղական
ֆուրնիտուրների, մահճակալների համար ոչ
մետաղական ֆուրնիտուրների, դռների համար
ոչ մետաղական ֆուրնիտուրների, միս կտրա
տելու համար կոճղերի (սեղաններ), ապակի և
ճենապակի տեղափոխելու համար տարաների,
համարների գրանցման ոչ մետաղական թիթեղ
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ների, հանդերձարանների (զգեստապահարան
ներ), չմշակված կամ մասնակի մշակված
փղոսկրից իրերի, մետաղական կահույքի,
ռատանգյան արմավենուց իրերի, լրագրերի
համար ցուցասեղանների, ամսագրերի համար
դարակների, շերտաձողիկներից ներսի գալա
րավարագույրների, լվացարանների սեղան
ների
(կահույք),
հիվանդանոցային
մահճակալների, մահճակալների համար ոչ
մետաղական անիվ
ն երի, ոչ մետաղական
մղլակների,
ամբիոնասեղանների,
մթերք
տեղափոխելու համար հյուսած զամբյուղների
(կողով
ն եր, տուփեր), հագուստի կախիչների
(կահույք), բեռների փոխադրման համար ոչ
մետաղական հարթակների, բեռների փոխադր
ման և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանք
ների համար ոչ մետաղական հարթակների, ոչ
մետաղական ձեռնասանդուղքների, կահույքի
փայտե միջնապատերի, կահույքի համար ոչ
մետաղական անիվ
ն երի, փեթակների համար
մեղրախորիսխների,
մոբայլների
(զարդա
րանք), նոտակալների, չմշակված կամ մաս
նակի մշակված սադափի, տարբերիչ ոչ
մետաղական թիթեղիկների, շենքերի ոչ մետա
ղական, ոչ լուսատու համարների, թռչունների
խրտվիլակների, բարձերի, փչովի բարձերի,
բացառությամբ բժշկականի, ծղոտե ներքնակ
ների, ծղոտից հյուսածո իրերի, բացառությամբ
խսիրների, ծղոտից հյուսված երիզների, ծղո
տից երիզների, հացի համար հացթուխի զամ
բյուղների, հովանոցների համար կանգնակների,
շիրմաների (կահույք), հագուստի համար ոչ
մետաղական կեռիկների, ուլունքից դեկորա
տիվ վարագույրների, վրանների համար ոչ
մետաղական
ցցիկների,
սեղաներեսների,
կահույքի համար դռների, վարագույրների
համար ուղղորդիչների, կահույքի համար
դարակների, կահույքի համար պլաստմասսայե
եզրերի, պահեստարանների, բացառությամբ
մետաղից և քարից պատրաստվածների, վարա
գույրների քիվերի, վարագույրների համար
կեռիկների, վարագույրների համար կապերի,
եղեգի (հյուսելու համար հումք), կենդանիների
սմբակներից իրերի, սեկրետերների, տրանս
պորտային միջոցների համար ոչ մետաղական
կողպեքների, մետաղական նստոցների, ցած
րադիր օթոցների (բազմոցներ), թիկնաթոռ
ների, մահճակալների հիմքերի, ոչ մետաղական
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կափույրների (փականներ), բացառությամբ
մեքենաների մասերի, փայտից, մոմից, գիպսից
կամ պլաստմասսայից արձանների, մետաղա
կան սեղանների, արդուզարդի սեղանների,
նկարների շրջանակների համար ծեփակերտ
զարդաքանդակների, պահպանման դարակ
ների, գզրոցների, հայելիների, բացովի թեթև
բազկաթոռների, բարձերի համար գլանաձև
հենարանների, պատվանդանների (կահույք),
բանալիներ կախելու տախտակների, ամանե
ղենի համար պահարանների, հյուսածո իրերի,
ցուցապահարանների
(կահույք),
բազմոցի
փչովի բարձերի, բացառությամբ բժշկականի,
փչովի ներքնակների, բացառությամբ բժշկա
կանի, սաթե ձողերի, սաթե թիթեղիկների, փայ
տից, մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից
գեղարվեստական
իրերի,
շինարարական
շաղախի համար ոչ մետաղական տարողու
թյունների, ոչ մետաղական սնդուկների, մամ
լակներով
դազգահների
(կահույք),
ոչ
մետաղական տակառիկների, տակառագոտի
ների (ոչ մետաղական), հաշվիչ մեքենաների
համար կանգնակների, խցանման ոչ մետաղա
կան միջոցների, ոչ մետաղական խցանների, ոչ
մետաղական պտուտակների, ոչ մետաղական
գամերի, ամրակման ձողաձև ոչ մետաղական
մանրամասերի, ոչ մետաղական հեղույսների,
շշերի համար խցափակման ոչ մետաղական
միջոցների, շշերի համար ոչ մետաղական
փականակների, հիվանդանոցների համար
տարբերիչ ոչ մետաղական ապարանջանների,
սպասարկման անվավոր սեղանների (կահույք),
փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից
կիսանդրիների, ճոպանների համար ոչ մետա
ղական սեղմիչների, նկարների համար շրջա
նակների, նկարների համար շրջանակաձողերի,
մերսման սեղանների, ջրով լցված ներքնակ
ների, բացառությամբ բժշկականի, ցամաքուր
դային
խողովակների
պլաստմասսայե
կափույրների (փականներ), ոչ մետաղական
խցաբութակների, խեցիներից իրերի, աթոռակ
ների, ջրատար խողովակների պլաստմասսայե
կափույրների (փականներ), շշերի փայտյա տու
փե
րի, փայ
տից, մո
մից, գիպ
սից կամ պլաստ
մասսայից արձանիկների, ոչ մետաղական
կողպեքների, բացառությամբ էլեկտրականի,
վարսավիրական բազկաթոռների, ոչ մետաղա
կան ձողերի, ոչ մետաղական զամբյուղների, ոչ
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մետաղական և ոչ քարից փոստարկղերի,
նավամատույցների ոչ մետաղական տակառ
ների, հագուստի համար պատյանների (պա
հոց), փայտե կամ պլաստիկե ցուցանակների,
սայլակների (կահույք), բամբուկե գալարավա
րագույրների, խաղալիքների համար արկղերի,
մանկիկների համար բարձր աթոռների, ման
կական քայլավարժանքի սայլակների, գովազ
դային նպատակներով օգտագործվող փչովի
իրերի, առանց ծածկագրի և չմագնիսականաց
ված պլաստմասսայե բանալի-քարտերի, հայե
լիներ
պատրաստելու
համար
ապակյա
թիթեղիկների, գալարավարագույրների համար
պլաստմասսայե շարժանվակների, փայտ սղո
ցելու համար իշոտնուկների, կատուների ճան
կերը սրելու համար փայտե իրերի, հագուստը
տեղափոխելու համար կախաթևիկների, համա
կարգիչների համար անվավոր սեղանիկների
(կահույք), աճյունասափորների, հողմազան
գերի (զարդարանքներ), փայտե հյուսածո
գալարավարագույրների (կահույք), գրքերի
համար դրոցների (կահույք), տնային կենդանի
ների համար բարձիկների, պատուհանի ներսի
գալարավարագույրների (կահույք), դռան ոչ
մետաղական բռնակների, ձեռքի հայելիների
(հարդարվելու հայելիներ), մանկական ճաղա
փակոցների համար գորգիկների, սրբիչների
բռնիչների (կահույք), ոչ մետաղական կլոր
բռնակների, երեխաներին բարուրելու համար
պատին ամրացրած սեղանների, բարուրելիս
երեխաների տակ գցելու փռոցների, դռների ոչ
մետաղական փակերի, թղթե գալարավարա
գույրների, պատուհանների մանածագործված
քից գալարավարագույրների, դռների ոչ
մետաղական, ոչ էլեկտրական զանգերի, առան
ձին կանգնող միջնապատերի (կահույք), շշերի
համար ոչ մետաղական պտուտակավոր կափա
րիչների, դռների ոչ մետաղական մուրճիկների,
սղոցասեղանների (կահույք), փչովի կահույքի,
ոչ մետաղական ելարանների, լոգարանների
համար ոչ մետաղական բռնատեղերի, ոչ մետա
ղական խողովակներն ամրակապելու համար
անուրների, թանկարժեք իրերի համար ցուցա
սեղանների, քնելու համար հատակի գորգիկ
ների, բանալիների համար ոչ մետաղական
բացովի օղակների, շների մնացուկների տոպ
րակների համար անշարժ ոչ մետաղական բաշ
խիչների, դռների ոչ մետաղական կամ
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կաուչուկից սահմանափակիչների, պատուհան
ների ոչ մետաղական կամ կաուչուկից սահմա
նափակիչների, պատուհանների ոչ մետաղական
հողմային մղլակների, կեռիկների, պատուհան
ների ոչ մետաղական հենակների, դռների ոչ
մետաղական հենակների, ոչ մետաղական գոր
ծիքատուփերի, գործիքների համար ոչ մետա
ղական
արկղերի,
դարակաշարերի,
պայուսակների համար ոչ մետաղական կախիչ
ների, պլաստիկից բանալիների, կահույքի
համար ոչ մետաղական բարձակների, պլաստ
մասսայե պիտակների, պատվանդանների
(կահույք), գրապահարանների, կոստյումն երի
համար հատակադիր կախիչների, ոչ մետաղա
կան կանիստրների, թռչնաբների, պարկերը,
պայուսակները կնքելու համար պլաստմասսայե
սեղմակների,
մանկական
մահճակալների
պաշտպանիչ թափարգելների, բացառությամբ,
անկողնային սպիտակեղենի, փայտից կամ
պլաստմասսայից արկղերի, մանկական մահ
ճակալների, նորածիններին տեղափոխելու
կողով
ն երի, կահույքի համար ոտիկների,
կահույքի համար կարճ ոտիկների, զգեստա
պահարանների, ոտքերի համար աթոռակների,
կոշիկների համար ոչ մետաղական մեխերի,
կոշիկների համար ոչ մետաղական գամասեղ
ների, փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստի
կից
խաչելությունների,
բացառությամբ
ոսկերչական իրերի, նավթի արտահոսքի
համար ոչ մետաղական բեռնարկղերի, փչովի
մահճակալների, ոչ բժշկական նպատակներով,
ճամբարային (տուրիստական) ներքնակների,
տրանսպորտային միջոցների համար նախա
տեսված պլաստմասսայե հարթակների, ցնցուղ
ընդունելու համար աթոռների, մանուկների
համար գլուխը պահելու բարձիկների, մանուկ
ների համար դիրքի կայունացման բարձիկների,
մանուկների համար գլխի դիրքավորման բար
ձերի, ձեռքի ոչ մետաղական դրոշակաձողերի,
ոչ ապակյա, մետաղ յա կամ ռետինե խցանների
մանրածախ և մեծածախ վաճառքի ծառայու
թյուններ, այդ թվում՝ նաև առցանց. վաճառքի
նպատակով վերը նշված բոլոր ապրանքների
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով:
____________________

(210) 20212254		

(111) 34353

(220) 25.10.2021

(151) 14.02.2022
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			(181) 25.10.2031
(730) «Գրիգորյան գրուպ» գինու գործարան
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ 0617, գ.Ոսկետափ,
Արցախի 86/3, AM
(442) 01.11.2021
(540)

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիք
ներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20212255		

(111) 34354

(220) 25.10.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 25.10.2031
(730) «Գրիգորյան գրուպ» գինու գործարան
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ 0617, գ.Ոսկետափ,
Արցախի 86/3, AM
(442) 01.11.2021
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(540)

(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
հացահատիկի
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________
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(511)
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ.
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ.
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր.
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին.
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ,
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ.
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. տանձի
սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ.
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից.
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ.
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի
հիմքով ըմպելիքներից. շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի հիմ
քով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20212268		

(111) 34356

(220) 25.10.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 25.10.2031
(730) Արա Գագիկի Պետրոսյան, ՀՀ, Երևան,
Նալբանդյան 41/1, բն. 6, AM
(442) 01.11.2021
(540)

(210) 20212256		

(111) 34355

(220) 25.10.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 25.10.2031		
(730) «Գրիգորյան գրուպ» գինու գործարան
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ 0617, գ.Ոսկետափ,
Արցախի 86/3, AM
(442) 01.11.2021
(540)

(526) «FURNITURE» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 20. պահարաններ. նստարաններ
(կահույք). փայտե մահճակալներ. գրասեղան
ներ (կահույք). գրասենյակային կահույք. կահա
վորանք (կահույք). աթոռներ. գլխակալներ
(կահույք). բազկաթոռներ. կոմոդներ. սեղան
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ներ. անկողնային պարագաներ, բացառությամբ
սպիտակեղենի. սպասարկման սեղաններ. բազ
մոցներ. դպրոցական կահույք. մահճակալներ.
դարակներ (կահույք). մետաղական կահույք.
լվացարանների սեղաններ (կահույք). հագուստի
կախիչներ (կահույք). կահույքի փայտե միջնա
պատեր. շիրմաներ (կահույք). սեղաներեսներ.
դռներ կահույքի համար. դարակներ կահույքի
համար. պլաստմասսայե եզրեր կահույքի
համար. թիկնաթոռներ. մահճակալների հիմ
քեր. մետաղական սեղաններ. արդուզարդի
սեղաններ. պահպանման դարակներ. հայելի
ներ. բացովի թեթև բազկաթոռներ. պատվան
դաններ (կահույք). պահարաններ ամանեղենի
համար. ցուցապահարաններ (կահույք). դազ
գահներ մամլակներով (կահույք). աթոռակ
ներ. դրոցներ գրքերի համար (կահույք). դռան
ոչ մետաղական բռնակներ. ոչ մետաղական
կլոր բռնակներ. առանձին կանգնող միջնա
պատեր (կահույք). դարակաշարեր. բարձակ
ներ (կահույք). գրապահարաններ. ոտիկներ
կահույքի համար. զգեստապահարաններ. լվա
ցարանային պահարաններ (կահույք). կահույքի
գզրոցներ.
դաս 35. կահույքի վաճառք։
____________________

(210) 20212287		

(111) 34357

(220) 27.10.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 27.10.2031
(730) Միքայել Արմենի Նավասարդյան, ՀՀ,
Արարատի մարզ, Նոր Խարբերդ, փ. 2, տուն 15,
AM
(442) 01.11.2021
(540)
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ներ. արհեստական կաշի. դրամապանակներ.
ուղեպայուսակներ. թղթապայուսակներ (կաշե
գալանտերեա). բանալիների պատյաններ.
պայուսակներ. վարկային քարտերի պատյան
ներ
(դրամապանակներ).
այցեքարտերի
պատյաններ.
դաս 35. դրամապանակների վաճառք:
____________________

(210) 20212290		

(111) 34358

(220) 27.10.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 27.10.2031
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արամ Սարգսյան
Մարսելի, ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, գ. Քուչակ
0311, փ. 2, նրբ. 2, տուն 12, AM
(442) 01.11.2021
(540)

(526) «ՁՈՒ» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ, կարմիր, բաց և մուգ կապույտ, կանաչ
և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. ձու. ձվի սպիտակուց. ձվի դեղնուց.
ձվի փոշի. ինկուբացիոն ձվեր:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(511)
դաս 18. քսակներ. այցեքարտերի թղթա
պանակներ. մշակված կաշիներ. կաշեփոկիկ

(210) 20212291		

(111) 34359

(220) 27.10.2021

(151) 14.02.2022

			(181) 27.10.2031
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(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արամ Սարգսյան
Մարսելի, ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, գ. Քուչակ
0311, փ. 2, նրբ. 2, տուն 12, AM
(442) 01.11.2021
(540)

(526) «ԹՌՉՆԱՖԱԲՐԻԿԱ» բառն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ, կարմիր, բաց և մուգ կապույտ, կանաչ
և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. ձու. ձվի սպիտակուց. ձվի
դեղնուց.
ձվի փոշի. ինկուբացիոն ձվեր.
թռչնամիս. կտրտած թռչնամիս. թռչնամսից
կիսաֆաբրիկատներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին
(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

6679		

07.12.2031

«Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 18/18, AM

7056		

10.12.2031

Բենիհանա Հոլդինգզ Փթե. Լթդ., SG

7057		

10.12.2031

Բենիհանա Հոլդինգզ Փթե. Լթդ., SG

7061		

25.02.2032

Հյունդաի Մոութր Քամփնի, KR

7719		

12.07.2032

Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

18270

13.12.2031

«Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM

18508

15.12.2031

«Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM

18526

10.01.2032

«Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM

18640

21.02.2032

Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

18641

21.02.2032

Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

18657

22.03.2032

Սարգիս Կարապետյան, Երևան, Սայաթ-Նովայի փող. շ. 40, բն. 26, AM

18658

22.03.2032

Սարգիս Կարապետյան, Երևան, Սայաթ-Նովայի փող. շ. 40, բն. 26, AM

18659

22.03.2032

Սարգիս Կարապետյան, Երևան, Սայաթ-Նովայի փող. շ. 40, բն. 26, AM

18660

22.03.2032

Սարգիս Կարապետյան, Երևան, Սայաթ-Նովայի փող. շ. 40, բն. 26, AM

18682

21.03.2032

Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

18756

13.03.2032

Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

18854

20.03.2032

«Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գ. Լենուղի, AM

18858

12.04.2032

«Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գ. Լենուղի, AM

18876

13.12.2031

«Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM

18886

09.01.2032

Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US

18887

09.01.2032

Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US

18888

09.01.2032

Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US

18889

09.01.2032

Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US

18890

09.01.2032

Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US

18891

09.01.2032

Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US
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Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը
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(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

18892

13.01.2032

Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US

18894

16.01.2032

Միկասա Քորփորեյշն, JP

18907

21.03.2032

Էբբվի Ինք., Դելավերի նահանգ, US

18956

12.03.2032

Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

19117		

19.07.2032

Սարգիս Կարապետյան, Երևան, Սայաթ-Նովայի փող. շ. 40, բն. 26, AM

19120

09.01.2032

Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US

19148

03.02.2032

Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

19165

02.04.2032

Սթիֆել Լաբորաթորիես, Ինք., US

19186

13.01.2032

Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US

19187

13.01.2032

Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US

19188

13.01.2032

Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US

19189

13.01.2032

Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US

19190

13.01.2032

Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US

19191		

13.01.2032

Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US

19192

13.01.2032

Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US

19411		

07.05.2032

Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

19412

07.05.2032

Սթիֆել Լաբորաթորիես, Ինք., US

19629

27.09.2032

Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

19630

27.09.2032

Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

19631

27.09.2032

Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

21927

13.12.2031

«Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
16.02.2022

№

02/2

Գյուտերի կարճաժամկետ արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель краткосрочных патентов на изобретения

ՄԱԴ
МПК

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

A61K 9/00

704 Y

A61K 35/00

704 Y

A61K 9/00

705 Y

A61K 9/00

706 Y

A61K 35/00

706 Y

A61K 9/00

707 Y

A61K 35/00

707 Y

Արդյունաբերական դիզայնների արտոնագրերի
համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

ԱԴՄԴ
МКПД
09-01
09-03

Արտոնագրի
համարը
Номер
Патента
569 S
570 S

177

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ
ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ
ԵՎ
ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ
ԼԻՑԵՆԶԱՅԻՆ (ԱՅԴ
(ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝
ԹՎՈՒՄ՝
ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ)
ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ
16.02.2022

№

02/2

Տեղեկություններ
Իրավունքների փոխանցման և լիցենզային
(այդ թվում՝ ֆրանչայզինգի) պայմանագրերի մասին
Գրանցում No 2724
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 744
73 (1) Իրավատեր Սանոֆի Մըչուըր ԱյՓի, 54 rue
La Boetie, 75008, Paris, France, FR
73 (2) Իրավունքներն ստացող ՍանոֆիԱվենտիս Դոյչլանդ ԳմբՀ, Bruningstrasse 50,
65926 Frankfurt am Main, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
26.01.2022
____________________
Գրանցում No 2725
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 33646
73 (1) Իրավատեր «Սոֆթ Կոնստրակտ» ՍՊԸ,
Երևան 0047, Գ. Հովսեփյան փող., թիվ 20 ՆորքՄարաշ, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Սոֆթ Կոնս
տրակտ» ՓԲԸ, Երևան, 0047, Գ. Հովսեփյան փ.
20 շենք, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
31.01.2022
____________________
Գրանցում No 2726
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 9754

73 (1) Իրավատեր Օմար Քասսեմ Ալեսայի
Մարքեթինգ Քո. Լթդ., Frimex Plaza-Al-Andalus
District-Ibrahim Al-Juffali St, Off Prince Mohamed
Ben Abdul, Aziz St. (TAHLIA), P.O.Box 8680-Jeddah
21492-Saudi Arabia, SA
73 (2) Իրավունքներն ստացող Նեշընըլ
Ֆուդ Ինդասթրիս Քո. Լթդ., Frimex Plaza - Ibrahim Al-Juffali St., Al-Andalus District, P.O. Box 8680
Jeddah 21492, Saudi Arabia, SA
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
04.02.2022
____________________

Գրանցում No 2727
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 1111375
73 (1) Լիցենզատու «Ռոստելեկոմ» հանրային
բաժնետիրական ընկերություն, Sinopskaya
naberezhnaya, d. 14, litera A, munitsipalny okrug
Smolninskoye, vn.ter.g., Saint-Petersburg, 191167,
Russian Federation, RU
73 (2) Լիցենզառու «ՋիԷնՍի Ալֆա» ՓԲԸ, ք.
Աբովյան Խաղաղության 1, 2201, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը
22.10.2021թ.-ից
մինչև 31.12.2023թ.
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
04.02.2022
____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
16.02.2022

№

02/2

Տեղեկություններ
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին
Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

308U
598U

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

21.07.2021
28.07.2021

Տեղեկություններ
արդյունաբերական դիզայնի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների
դադարեցման մասին
Сведения
о прекращении действия прав на промышленный дизайн
Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

399 S

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

20.07.2021
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

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 опубликованные заявки на получение патента на изобретение
Y краткосрочный патент на изобретение
В патент на изобретение
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 (ы), 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
16.02.2022

№

02/2

Сведения о выданных краткосрочных патентах
(51) 2022.01
(11) 704
(13) Y
A61K 9/00
A61K 35/00
(21) AM20210084Y
(22) 01.11.2021
(72) Гагик Нерсисян (AM), Арам Микаелян (AM),
Анна Григорян (AM)
(73) “Шушинский Технологический Университет”
фонд, Республика Арцаха, Шуши, Ашот Бекори
4 (AM), ЗАО “Институт водных проблем и
гидротехники имени академика И.В. Егиазарова”,
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM), Фонд
“Национальный политехнический университет
Армении”, 0009, Ереван, ул.Терьяна 105 (AM)
(54) Противовоспалительная мазь комбини
рованного действия
(57) Изобретение относится к медицине, в
частности, к противовоспалительным мазям
комбинированного действия.
Мазь
комбинированного
действия
включает прополис, ланолин, эфирное масло
полыни цитварной, оливковое масло, масло
косточек абрикоса, масло шиповника и свежая
пульпа шипов при следующем соотношении
компонентов, мас. %: прополис - 5,5-10,0;
ланолин - 27,0-30,0; эфирное масло полыни
цитварной - 2,5-6,0; оливковое масло - 20,524,5; масло косточек абрикоса - 8,0-12,5; масло
шиповника - 1,0-3,5 и свежая пульпа шиповника
- остальное.
Расширяется ассортимент противовоспали
тельных мазей комбинированного действия.
____________________

(51) 2022.01
(11) 705
(13) Y
A61K 9/00
(21) AM20210085Y
(22) 01.11.2021
(72) Гагик Нерсисян (AM), Гоар Петросян (AM),
Ани Микаелян (AM)
(73) “Шушинский Технологический Университет”
фонд, Республика Арцаха, Шуши, Ашот Бекори
4 (AM), ЗАО “Институт водных проблем и
гидротехники имени академика И.В. Егиазарова”,
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM)

(54) Суппозиторий
(57) Изобретение относится к фармацевтике,
в частности, к составам лекарственных форм
суппозиториев.
Суппозиторий
содержит
действующее
вещество и суппозиторную основу. В качестве
действующего вещества суппозиторий содержит
пчелиный воск, масло косточек винограда,
масло косточек тыквы и смесь прополиса
и оливкового масла, взятых в соотношении
(1,0-1,5)։(3,0-5,0), в качестве суппозиторной
основы – смесь спермацета, масла какао и
масла облепихи, взятых в соотношении (0,52,5):(1,5-2,7):(0,5-2,5). На один суппозиторий
массой 2,0 г компоненты взяты в следующем
соотношении, г: пчелиный воск - 0,5; масло
косточек винограда - 0,15; масло косточек
тыквы - 0,15; смесь прополиса и оливкового
масла, взятых в соотношении (1,0-1,5)։(3,0-5,0)
- 0,2 и суппозиторная основа – остальное.
Расширяется ассортимент суппозиторных
средств, а также спектр действия противо
воспалительных и регенеративных средств.
____________________

(51) 2022.01
(11) 706
(13) Y
A61K 9/00
A61K 35/00
(21) AM20210086Y
(22) 01.11.2021
(72) Гагик Нерсисян (AM), Гоар Петросян (AM),
Инара Нафталян (AM), Ани Микаелян (AM)
(73) “Шушинский Технологический Университет”
фонд, Республика Арцаха, Шуши, Ашот Бекори
4 (AM), ЗАО “Институт водных проблем и
гидротехники имени академика И.В. Егиазарова”,
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM)
(54) Противовоспалительная мазь комбини
рованного действия
(57) Изобретение относится к медицине, в
частности, к противовоспалительным мазям
комбинированного действия.
Мазь комбинированного действия включает
прополис, ланолин, эфирное масло полыни

184

ИЗОБРЕТЕНИЯ
16.02.2022

цитварной, масло косточек абрикоса, масло
косточек винограда, масло косточек облепихи и
пульпа облепихи, при следующем соотношении
компонентов, мас. %:
прополис - 4,5-6,5,
эфирное масло полыни цитварной - 2,5-4,5,
масло косточек абрикоса - 9,0-11,5, масло
косточек винограда - 18,5-20,5, масло косточек
облепихи - 2,0-3,5, пульпа облепихи - 23,0-25,0
и ланолин - остальное.
Расширяется ассортимент противовоспа
лительных мазей комбинированного действия.
____________________

(51) 2022.01
(11) 707
(13) Y
A61K 9/00
A61K 35/00
(21) AM20210087Y
(22) 09.11.2021
(72) Гагик Нерсисян (AM), Юрий Мартиросян
(AM), Ани Микаелян (AM)

№

02/2

(73) “Шушинский Технологический Университет”,
фонд, Республика Арцаха, Шуши, Ашот Бекори
4 (AM), ЗАО “Институт водных проблем и
гидротехники имени академика И.В. Егиазарова”,
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM)
(54) Противовоспалительная мазь комбиниро
ванного действия
(57) Изобретение относится к медицине, в
частности, к противовоспалительным мазям
комбинированного действия.
Мазь комбинированного действия включает
ланолин, сок маклюри, эфирное масленное
смола лаврового листа и 20%-ный спиртовый
экстракт душицы, при следующем соотношении
компонентов, мас. %: сок маклюри - 30,0-37,0;
эфирное масленное смола лаврового листа 5,5-7,5; 20%-ный спиртовый экстракт душицы
- 12,5-14,5 и ланолин - остальное.
Расширяется ассортимент противовоспали
тельных мазей комбинированного действия.
____________________
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ДИЗАЙНЫ

Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся к
промышленным дизайнам по стандарту ВОИС ST.9
11

номер патента

13

код вида документа
S патент на промышленный дизайн

21

номер заявки

22
23
24
31
32
33
51
54

дата подачи заявки
дата выставочного приоритета
дата регистрации
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
индекс(ы) Международной классификации промышленных дизайнов (МКПД)
название промышленного дизайна

55*
72

изображение промышленного дизайна (рисунок, фотография)
автор, код страны

73

патентообладатель, адрес, код страны

74

патентный поверенный

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДИЗАЙНЫ
16.02.2022

№

02/2

Сведения о выданных патентах на
промышленные дизайны

(51) 09-01
(11) 569
(13) S
(21) 20210029		
(22) 31.08.2021
(72) Алексей Александрович Болотов (UA)
(73) Алексей Александрович Болотов (UA)
(74) В. Петросян
(54) Бутылка
____________________

(51) 09-03
(11) 570
(13) S
(21) 20210031		
(22) 29.09.2021
(72) Карен Саргсян (AM)
(73) «Янкар» ООО, 0039, Ереван, Шенгавит,
Багратуняц 15 зд., кв. 21 (AM)
(54) Предназначенная для губки упаковка
____________________

188

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
16.02.2022

№

02/2

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

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

CH
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

Շվեյցարիա
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

GD
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

Գրենադա
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
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KW
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

Քուվեյթ
Կայմանյան Կղզիներ
Ղազախստան
Լաոսի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Լիբանան
Սենտ Լյուսիա
Լիխտենշտայն
Շրի Լանկա
Լիբերիա
Լեսոտո
Լիտվա
Լյուքսեմբուրգ
Լատվիա
Լիբիա
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

NO
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

Նորվեգիա
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

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

№

02/2

Հանրապետություն
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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