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

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

(51) 2017.01 (11) 3150 (13) A
A45C1/00

(21) AM20170102 (22) 27.07.2017
(72) Ազատ Թովմասյան (AM) 
(73) Ազատ Թովմասյան, 0038, ք. Երևան, 
Շինարարների փ. 16, բն. 19 (AM) 
(54) «Խելացի» դրամապանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է դրամապանակ-
ներին, որոնք նախատեսված են դրամի, 
փաստաթղթերի, բանկային քարտերի և 
այլնի համար,  և մասնավորապես՝ այսպես 
կոչված «խելացի» դրամապանակներին, 
որոնք պաշտպանված են գողացվելուց կամ 
կորսվելուց:

«Խելացի» դրամապանակն ունի էլեկտրա-
կան էներգիայի աղբյուր, տեղորոշման 
GPS մոդուլ և RFID էլեկտրամագնսիական 
պաշտպանիչ: Էներգիայի աղբյուրին միացված 
է միկրոպրոցեսոր, իսկ վերջինիս միացված են 
Bluetooth մոդուլ, MicroSD քարտ, SIM քարտ, 
Wi-Fi մոդուլ, տեսախցիկ, լուսային տվիչ և 
անլար լիցքավորման սարք։

Ընդլայնվում են դրամապանակի ֆունկ-
ցիոնալ հնարավորությունները, 1 նկ.։ 

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  U օգտակար մոդելի արտոնագիր
  հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
  հրապարակման թվականը

   51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 օգտակար մոդելի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
  որից զատված է տվյալ հայտը
72 օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը

21
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2017.01 (11) 503  (13) U
E04B 1/00

(21) AM20170094U (22) 21.06.2017
(72) Աշոտ Սաֆարյան (AM), Վալտեր Աթանես-
յան (AM) 
(73) «Ճարտարապետության և շինարարության 
Հայաստանի ազգային համալսարան» 
հիմնադրամ, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM) 
(54) Տաղավարային ծածկույթի կառուցվածք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
շինարարության բնագավառին և կարող 
է օգտագործվել փոփոխական եզրագծով 
առևտրային, ցուցադրական և այլ 
տաղավարների կառուցման համար: 

Տաղավարային ծածկույթի կառուցվածքն 
ունի իրար միակցված նույնատիպ, առնվազն 
երկու եռանկյունաձև տարր:

Տարրերն իրար միակցված են դարձի 
հնարավորությամբ, ընդ որում միակցումն 
իրականացված է հերմետիկ առաձգական 
խցվածքի միջոցով, իսկ տարրերը իրենց 
միակցմամբ առաջացած անկյան ներքին 
հատվածում ամրացված են դարձը կարգա-
վորող պտուտակային ձգասարքերով: 

Ապահովվում է տաղավարային կառույց-
ների տարբեր սխեմաների ստացումը, 8 նկ.:  

_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

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

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 01-01 (11) 424  (13) S 
(21) 20170038  (22) 20.09.2017
(72) Աշոտ Գրիգորյան (AM) 
(73) «Մելանտա» ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. 
Այնթապ, 4-րդ շարք 1/16 (AM) 
(54) Արևածաղկի սերմերով կոզինախ կենդա-
նիների տեսքով (5 տարբերակ)
(55) 

_____________________
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(51) 09-03 (11) 425  (13) S 
(21) 20170017  (22) 23.06.2017
(72) Ստեփան Ազարյան (AM) 
(73) «Արթստեփ» ՍՊԸ, Երևան, Բուդաղյան 1 (AM) 
(54) Փաթեթավորման տուփ ծաղիկների համար
(55) 

_____________________
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740



ԳՅՈՒՏԵՐ

16

ՄԱՍ 1

16

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/1 

01 . 1 2 . 20 17

(210) 20161168  (111) 26703
(220) 08.09.2016 (151) 21.11.2017
   (181) 08.09.2026  
(730) Մարիամ Արսենի Լորեցյան, Երևան, 
Մաշտոցի պող., շ. 3, բն. 3, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և 

դրանցից պատրաստված իրեր. տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. լուսանկարներ. 
թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչ-
ների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և 
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր. կենդանիների 
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական 
ճամպրուկներ. անձրևանոցներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և 
թամբագործական իրեր.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկներ։

_____________________

(210) 20161473  (111) 26704
(220) 14.11.2016 (151) 21.11.2017
   (181) 14.11.2026

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգոր 
Մարգարյան Հովհաննեսի, Երևան, Ռոստոմի 
փ., տուն 123, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(526) «ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՒՄ Է ՄԻԱՅՆ ԲՆԱԿԱՆ 
ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻՑ» արտահայտությունն և 
«SWEET» գրառումն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, բաց վարդագույն, շագանակագույն, 
կաթնագույն և բալագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. 
պաղպաղակ:

_____________________

(210) 20170377  (111) 26705
(220) 16.03.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 16.03.2027
(730) ՕՕՕ «Հենդել», RU 
(442) 03.04.2017
(540) 
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(526) «ECO» և «SLIM» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, բաց կանաչ, նարնջագույն և վարդագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. դիետիկ նյութեր բժշկական (բուժա-
կան) նպատակների համար. վիտամիններ. 
վիտամինային համալիրներ. կենսաբանական 
ակտիվ հավելանյութեր. սննդային հանքային 
հավելումներ. սննդային հավելումներ. 
սննդային հավելումներ պրոտեինից ըմպե-
լիքներ պատրաստելու համար. սպիտա-
կուցային սննդային հավելումներ. սննդային 
հավելումներ պրոտեինից. սննդային 
հավելումներ ֆերմենտներից. վիտամինային 
պատրաստուկներ. միկրոտարրերով պատ-
րաս տուկներ մարդկանց համար. սուլֆամի-
դային պատ րաստուկ ներ (դեղորայ քային 
պատրաստուկներ). դեղա գործական պատ րաս-
տուկներ. ֆիտոթերա պևտիկ պատրաստուկ ներ 
բժշկական նպա տակների համար. քիմիա-
դեղագործական պատրաստուկներ. քիմիական 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. սպիտակուցային սննդամթերք 
բժշկական նպատակների համար. դիետիկ 
սննդամթերք բժշկական նպատակների 
համար. դեղագործական ապրանքներ. 
բժշկական միջոցներ նիհարելու համար. 
տոնուսը բարձրացնող միջոցներ (դեղային 
պատրաստուկներ). մարսողությանը նպաստող 
դեղագործական միջոցներ. ստերոիդներ 
շիճուկներ. հաբեր ախորժակը զսպելու համար. 
հաբեր նիհարելու համար: 
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20170378  (111) 26706
(220) 16.03.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 16.03.2027
(730) ՕՕՕ «Հենդել», RU 
(442) 03.04.2017
(540) 

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

(511) 
դաս 5. բալզամներ (բալասաններ) 

բժշկական նպատակների համար. սեռական 
տոնուսը բարձրացնող ժելեր. քսանյութեր 
ինտիմ նպատակների համար. քսուքներ. 
քսուքներ դեղագործական նպատակների 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20170446  (111) 26707
(220) 30.03.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 30.03.2027
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., 
HR 
(442) 16.06.2017
(540) 

(526) «Д» և «ПАНТЕНОЛ» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կանաչ, կապույտ, սպիտակ և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. հղկանյութեր. համպար (պարֆյու-
մերիա). հակադիրտեր կենցաղային. կենցա-
ղային հակաստատիկներ. բուրա վետիչներ 
(եթերային յուղեր). օդի բուրա վետիչներ. 
բուրավետիչներ ամոքահունց խմորից 
պատրաստվող հրուշակեղենի համար 
(եթերային յուղեր). բուրավետիչներ ըմպելիք-
ների համար (եթերային յուղեր). աերոզոլներ 
բերանի խոռոչի թարմացման համար. սեղմված 
օդով բալոններ մաքրման և փոշու հեռաց-
ման համար. բալզամներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող-
ների. փայլ շրթունքենրի համար. հղկաքարեր 
ողորկման համար. հղկաթուղթ. զմռնիտի 
թուղթ. ողորկման թուղթ. կոսմետիկական 
վազելին. կոշիկի քսուք. գուտալին (կոշիկի 
քսուք). կոշիկի կուպր. բամբակ կոսմետիկական 
նպատակների համար. հոտավետ (բուրավետ) 
նյութեր սպիտակեղենի բուրավետացման 
համար. խոնավակլանիչ նյութեր սպասք 
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լվացող մեքենաների համար. կպչուն նյութեր 
կոսմետիկական միջոցների համար. բուրավետ 
ջուր. ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. անուշաբույր 
ջուր. մոմ սպիտակեղենի համար. մոմ հատակի 
համար. սահումը կանխող մոմ հատակի համար. 
մազահեռացնող մոմ. մոմ բեղերի համար. 
դերձակի մոմ. մոմեր կաշվի համար. կրեմներ 
կաշվի համար. մոմեր կահույքի և հատակների 
փայլեցման համար. կոշիկի մոմեր. ողորկելու 
մոմեր. ժելեր մերսման համար, բացառու թյամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
հելիոտրոպին. ժել ատամների սպիտակեցման 
համար. գերանիոլ. գրիմ. հոտազերծիչներ 
ընտանի կենդանիների համար. հոտազերծիչ-
ներ մարդու կամ կենդանիների համար. 
դեպիլյատորներ. բուրավետ փայտանյութ. 
օծանելիք. հեղուկներ հատակի համար, որոնք 
կանխում են սահելը. հեղուկներ ապակիների, 
այդ թվում՝ հողմապակիների, մաքրման համար. 
յուղեր կոսմետիկական նպատակների համար. 
հրաբխային մոխիր մաքրման համար. միջոցներ 
հիգիենիկ նպատակների համար, որոնք 
վերաբերում են օծանելիքային և կոսմետիկա-
կան կատեգորիային. պարֆյումերիային արտա-
դրանք.  դեկորատիվ   փոխատիպ   նկար ներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. իոնոն 
(պարֆյումերիա). քարեր սափրվելու համար 
(կապող միջոցներ). հղկաքարեր. մատիտներ 
հոնքերի համար. կոսմետիկական մատիտներ. 
սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյութեր). մետաղների 
կարբիդներ (հղկանյութեր). ալյումինային 
շիբեր (հականեխիչներ). կիզելգուր ողորկման 
համար. սոսինձներ արհեստական թարթիչների 
ամրացման համար. սոսինձներ դնովի մազերի 
ամրացման համար. մազերի լավորակիչներ. 
օճառածառի կեղև լվացքի համար. կորունդ 
(հղկանյութ). ներկանյութեր մորուքի և 
բեղերի համար. ներկանյութեր զուգարանի 
ջրի համար. կոսմետիկական ներկանյութեր. 
օսլա (ապրետուր). օսլա սպիտակեղենին 
փայլ հաղորդելու համար. կոշիկի քսուքներ. 
քսուքներ ողորկման համար. կոսմետիկական 
կրեմներ. սպիտակեցնող կոսմետիկական 
կրեմներ. կարմիր կրոկուս ողորկման համար. 
խունկ. լաք մազերի համար. լաքեր եղունգների 
համար. լոսյոններ մազերի համար, որոնք 
ընդգրկված են 3-րդ դասում. սափրվելուց հետո 
լոսյոններ. կոսմետիկական դիմակներ. յուղեր 

պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների 
համար. կոսմետիկական յուղեր. հարդարանքի 
յուղեր. եթերային յուղեր ցիտրոնից. եթերային 
յուղեր մայրենուց. եթերային յուղեր կիտրոնից. 
յուղեր, որոնք ծառայում են որպես մաքրող 
միջոցներ. բերգամոտի յուղ. գաուլտերյան 
յուղ. հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. նշի յուղ. 
վարդի յուղ. տերպենթինի յուղ ճարպազերծման 
համար. կավիճ սպիտակեցման համար. 
մաքրող կավիճ. նշի կաթ կոսմետիկական 
նպատակների համար. հարդարանքի կաթ. 
մուշկ (կոսմետիկական). օճառներ, որոնք 
ըմդգրկված են 3-րդ դասում. հոտազերծող 
օճառներ. օճառներ սափրվելու համար. 
գործվածքների երանգները վերականգնող 
օճառներ. հատով օճառներ հարդարանքի 
համար. օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. նշի 
օճառ. դաղձ օծանելիքի արտադրության համար. 
կոսմետիկական հավաքածուներ. զմռնիտ. 
կպչուն պիտակներ եղունգների համար. 
արհեստական եղունգներ. անուշաբույր ջուր 
(օդեկոլոն). հիմքեր ծաղկային օծանելիքների 
համար. բամբակե տամպոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. խնկաձողիկներ. 
մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի համար. 
ատամի փոշիներ, ատամի մածուկներ. պեմզա 
(չեչաքար). տուփեր շրթներկի համար. ջրածնի 
պերօքսիդ կոսմետիկական նպատակների 
համար. շերտիկներ շնչառությունը թարմաց-
նելու համար. հղկապաստառ. զմռնիտային 
պաստառ ապակե հղկանյութով. շրթներկ. 
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ սափրվելու 
համար. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
լոգանքի համար. պատրաստուկներ լոգանքի 
համար ոչ բժշկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ մազերն ուղղելու համար. 
պատրաստուկներ մազերը գանգրացնելու 
համար. պատրաստուկներ լվացքը թրջելու 
համար. պատրաստուկներ գործիքներ սրելու 
համար. պատրաստուկներ անձնական 
հիգիենայի համար, հոտազերծիչներ. 
պատրաստուկներ գործվածքները կոկելու 
(օսլայելու) համար. պատրաստուկներ 
գունազերծման համար. պատրաստուկներ 
կաշվի գունաթափման համար. պատրաս-
տուկներ ողորկման համար. պատրաստուկ-
ներ ատամների պրոթեզների ողորկման 
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համար. պատրաստուկներ բերանի խոռոչի 
ողողման համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. կոսմե-
տիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. պատրաստուկներ սպիտակեղենին 
փայլ հաղորդելու համար. պատրաստուկներ 
մաքրելու կամ փայլեցնելու համար. 
պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը 
փափկացնելու համար. պատրաստուկներ 
լվացքի համար. պատրաստուկներ չոր 
մաքրման համար. պատրաստուկներ լաքը 
հեռացնելու համար. պատրաստուկներ 
դիմահարդարանքը հեռացնելու համար. 
պատրաստուկներ մանրատախտակի վրայից 
մոմը հեռացնելու համար (մաքրող միջոցներ). 
պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու համար. 
պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու համար. 
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար. պատրաստուկներ մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ ատամների պրոթեզները 
մաքրելու համար. պատրաստուկներ 
պատի պաստառները մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ ջրհորդանները մաքրելու 
համար. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 
լվացքի համար. պատրաստուկներ հալվե 
վերայով կոսմետիկական նպատակների 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
կենցաղային քիմիական պատրաստուկներ 
սպիտակեղենը լվանալիս գույները թարմաց-
նելու համար. փայլ տվող պատրաստուկներ 
(ողորկման համար). դիմափոշի. ալմաստի 
փոշի (հղկանյութ). բծերը հանելու միջոցներ. 
լուծույթներ մաքրելու համար. արհեստական 
թարթիչներ. կոսմետիկական լոսյոններով 
տոգորված անձեռոցիկներ. դիմահարդարումը 
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված 
անձեռոցիկներ. սաֆրոլ. լեղակ սպիտակեղենի 
համար. բևեկնայուղ ճարպազերծման համար. 
հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկներից և 
խոտերից. սոդա սպիտակեցման համար. 
լվացքի սոդա, մաքրելու համար սոդա. 
աղեր վաննաների համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակների համար օգտա-
գործվողների. աղեր սպիտակեցման համար. 
բաղադրություններ հոտավետ նյութերով 
ծխեցման համար (պարֆյումերա). պահպանող 
բաղադրություններ կաշվի համար (փայլեցնող). 
անուշադրի սպիրտ (լվացող, մաքրող միջոց). 

կապակցող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական միջոց-
ներ հոնքերի համար. միջոցներ գրիմ անելու 
համար. կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի 
համար. միջոցներ մազերը ներկելու համար. 
չեզոքացնող միջոցներ մշտագանգրացման 
համար. միջոցներ բույսերի տերևներին փայլ 
հաղորդելու համար. կոսմետիկական միջոց-
ներ թարթիչների համար. կոսմետիկական 
միջոցներ մաշկը խնամելու համար. կոշիկների 
խնամքի միջոցներ. կոսմետիկական միջոցներ. 
կոսմետիկական միջոցներ կենդանիների 
համար. կոսմետիկական միջոցներ թարթիչները 
և հոնքերը ներկելու համար. լվացող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկա-
կան նպատակների համար օգտագործվողների. 
ճարպազերծող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական նպատակների համար 
օգտագործվողների. գունազրկող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
արդուզարդի պատրաստուկներ քրտնելու դեմ 
(արդուզարդի պարագաներ). հարդարանքի 
(արդուզարդի) տալկ. տերպեններ (եթերային 
յուղեր). զմռնիտի կտորներ. լվացող միջոցներով 
տոգորված ջնջոցներ մաքրելու համար. հինա 
(կոսմետիկական ներկանյութ). շամպուններ, 
որոնք ընդգրկված են 3-րդ դասում. շամպուններ 
կենդանիների համար (ոչ բուժական խնամքի 
միջոցներ). չոր շամպուններ, որոնք ընդգրկված 
են 3-րդ դասում. ապակե հղկաթուղթ. սոդայի 
մոխրաջուր. ծաղիկների էքստրակտներ 
(պարֆյումերիա). եթերային էսենցիաներ 
(բնահյութեր). էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. 
անանուխի էսենցիա (եթերայուղ).

դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ). 
ակոնիտին. ալկալոիդներ բժշկական նպա-
տակների համար. ալգինատներ դեղա-
գործական նպատակների համար. ալգիցիդներ. 
ալդեհիդներ դեղագործական նպատակների 
համար. ոսկու ամալգամներ (սնդկազոդք) 
ատամների համար. ատամնաբուժական 
ամալգամներ (սնդկազոդք). ամինաթթուներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ամինաթթուներ բժշկական նպատակների 
համար. ցավազրկողներ. անզգայացնող 
միջոցներ. հակաբիոտիկներ. հականեխիչներ. 
լրացված ճամփորդական դեղատուփեր. 
առաջին օգնության լրացված դեղատուփեր. 
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ալյումինի ացետատ դեղագործական նպա-
տակների համար. ացետատներ դեղա-
գործական նպատակների համար. 
մանրէա սպաններ. բալզամներ (բալասաններ) 
բժշկա կան նպատակների համար. վիրա-
կապային կալանդներ (բանդաժներ). 
ախտորոշիչ կենսաբանական մարկերներ 
բժշկական նպատակների համար. բիոցիդներ. 
բրոմ դեղագործական նպատակների համար. 
թուղթ մանանեխային սպեղանիների համար. 
կպչուն թուղթ ճանճերի դեմ. ռեակտիվ թուղթ 
բժշկական և անասնաբուժական նպատակ ների 
համար. հատուկ յութերով տոգորված թուղթ 
ցեցերի դեմ. վազելին բժշկական նպատակ ների 
համար. ատվաստանյութեր. թթվածնային 
վաննաներ (լոգանքներ). հականեխիչ բամբակ. 
ապանեխված բամբակ. խոնավածուծ բամբակ. 
բամբակյա կտորներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. բամբակյա բամբակ 
բժշկական նպատակների համար. դիետիկ 
նյութեր բժշկական (բուժական) նպատակների 
համար. ռադիոլոգիական ցայտունակ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
սնուցիչ նյութեր միկրոօրգանիզմների համար. 
ռադիոակտիվ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. ազոտաթթվական 
հիմնային բիսմութ դեղագործական նպա-
տակների համար. պատրինջի ջուր 
դեղագործական նպատակների համար. ծովի 
ջուր բուժիչ լոգանքների համար. հանքային 
ջրեր բժշկական նպատակների համար. 
ստորերկրյա տաք ջրեր. սննդային նրբաթելեր. 
կաղապարամոմեր ատամնաբուժական նպա-
տակների համար. գազեր բժշկական նպատակ-
ների համար. գվայակոլ դեղագործական 
նպատակների համար. հեմատոգեն. հեմո-
գլոբին. հիդրաստին. հիդրաստինին. գլիցերին 
բժշկական նպատակների համար. գլիցերա-
ֆոսֆատներ. խաղողաշաքար (գլյուկոզա) 
բժշկական նպատակների համար. բոգ (օձադեղ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
հորմոններ բժշկական նպատակների համար. 
մանանեխ դեղագործական նպատակների 
համար. մանանեխի սպեղանի. ցեխեր 
լոգանքների համար. բուժիչ ցեխեր. դեղնախեժ 
բժշկական նպատակների համար. գուրյուն-
բալզամ (բալասան) բժշկական նպատակ ների 
համար. օդը թարմացնող հոտազերծիչներ. 

հոտազերծիչներ, բացառությամբ մարդկանց և 
կենդանիների համար նախատեսվածների. 
հոտազերծիչներ հագուստի կամ մանածա-
գործվածքային արտադրանքի համար. 
դիաստազ (խմորիչ) բժշկական նպատակների 
համար. դիգիտալին. սննդային հանքային 
հավելումներ. սննդային հավելումներ. 
սպիտակուցային սննդային հավելումներ. 
սննդային հավելումներ կենդանիների համար. 
խմորիչի սննդային հավելումներ. սննդային 
հավելումն եր ալգինատից. սննդային հավե-
լումներ խաղողաշաքարից (գլյուկոզայից). 
սննդային հավելումներ կազեինից. սննդային 
հավելումներ լեցիթինից. սննդային հավելումներ 
կտավատի սերմի յուղից. սննդային հավելումներ 
ակնամոմից. սննդային հավելումներ պրո-
տեինից. սննդային հավելումներ պրոտեինից 
կենդանիների համար. սննդային հավելումներ 
մայր մեղվի կաթից. սննդային հավելումներ 
բույսերի ծաղկափոշուց. սննդային հավելումներ 
ցորենի ծիլերից. սննդային հավելումներ 
կտավատի սերմերից. սննդային հավելումներ 
ֆերմենտներից. խմորիչներ դեղագործական 
նպատակների համար. դոնդողանյութ (ժելա-
տին) բժշկական նպատակների համար. ձկան 
յուղ. իզոտոպներ բժշկական նպատակների 
համար. միջատասպան միջոցներ. յոդ 
դեղագործական նպատակների համար. 
յոդիդներ դեղագործական նպատակների 
համար. ալկալիական մետաղների յոդիդներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
յոդաֆորմ. կալոմել (ֆունգիցիդներ). թթու 
գինեքար դեղագործական նպատակների 
համար. գինեքար դեղագործական նպա-
տակների համար. քափուր բժշկական 
նպատակների համար.  դեղապատիճներ. 
պա տիճներ դեղագործական նպատակների 
համար. արյուն կանգնեցնող մատիտներ. 
գորտնուկներ բուժող մատիտներ.  կաուստիկ 
մատիտներ. գլխացավի դեմ մատիտներ. 
կարբոնիլ (հակամակաբուծային միջոց). 
կաուստիկներ դեղագործական նպատակների 
համար. կաշու (ակացիայի, արմավենու 
էքստրակտ) դեղագործական նպատակների 
համար. քվասիա (տոնուսը բարձրացնող միջոց) 
բժշկական նպատակների համար. քվեբրախո 
(դաբաղային էքստրակտ) բժշկական նպա-
տակների համար. թթվածին բժշկական 
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նպատակների համար. գխտորաթթու դեղա-
գործական նպատակների համար. թթուներ 
դեղագործական նպատակների համար. սոսինձ 
ատամի պրոթեզների համար. վիրաբուժական 
սոսինձ. կպչուն ժապավեններ բժշկական 
նպատակների համար. ցողունային բջիջներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ցողունային բջիջներ բուժական նպատակների 
համար. կոկաին. կոլոդիում դեղագործական 
նպատակների համար. հակակոշտուկային 
օղակներ ոտքերի համար. դեղերով տոգորված 
կոնֆետներ. արջընկույզի կեղև (տոնուսը 
բարձրացնող միջոց) բժշկական նպատակ ների 
համար. ծառերի կեղևներ դեղագոր ծական 
նպատակների համար. մայրու կեղև, որն 
օգտագործվում է որպես ռեպելենտ՝ վանիչ 
նյութ. կենդուրանգի կեղև բժշկական 
նպատակների համար. կրոտոնի կեղև. 
մանգրենու կեղև դեղագործական նպատակ-
ների համար. միրոբալանի կեղև դեղագոր-
ծական նպատակների համար. քինաքինայի 
(խինինի) կեղև բժշկական նպատակների 
համար. բուժական անասնակեր կենդանի ների 
համար. բուժիչ արմատներ.  խավարծիլի 
արմատներ դեղագործական նպատակների 
համար. ծվատուք բժշկական նպատակների 
համար. օսլա դիետիկ կամ դեղագործական 
նպատակների համար. կրեոզոտ (փայտի 
տոգորանյութ) դեղագործական նպատակ ների 
համար. արյուն բժշկական նպատակների 
համար. մշակաբույսեր կենսաբանական 
հյուսվածքներից անասնաբուժական նպա-
տակների համար. մշակաբույսեր կենսա-
բանական հյուսվածքներից բժշկական 
նպա տակների համար. միկրոօրգանիզմների 
մանրէախմբեր բժշկական կամ անասնա-
բուժական նպատակների համար. կուրարե 
(ուժեղ թույն). լաքեր ատամների համար. 
մատուտակ դեղագործական նպատակների 
համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) դեղա-
գործական նպատակների համար. սառնա-
շաքարներ բժշկական նպատակների համար. 
կպչուն սպեղանիներ. դեղեր փորկապու թյան 
դեմ. լեցիթին բժշկական նպատակների համար. 
լոսյոններ անասնաբուժական նպատակ ների 
համար. շների համար լոսյոններ ընդգրկված 
5-րդ դասում. լոսյոններ դեղագործական 
նպատակների համար. քսանյութեր ինտիմ 

նպատակների համար. լյուպուլին դեղա-
գործական նպատակների համար. մագնե զիադ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քսուքներ. քսուքներ դեղագործական 
նպատակների համար. քսուքներ արևայրուքի 
դեմ. սնդիկային քսուքներ. ցրտահարությունից 
պաշտպանող քսուքներ դեղագործական 
նպատակների համար. թանզիֆ վիրակապերի 
համար. բուժիչ յուղեր. մանանեխի յուղ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քափուրի յուղ բժշկական նպատակների համար. 
գերչակի յուղ բժշկական նպատակների համար. 
բևեկնայուղ դեղագործական նպատակների 
համար. սամիթի յուղ բժշկական նպատակների 
համար. մածիկներ (մաստիկա) ատամների 
համար. ատամնաբուժական հղկանյութեր. 
նյութեր ատամների ծեփապատճենների 
համար. նյութեր ատամնալցման համար. 
բժշկական վիրակապման նյութեր. վիրա-
բուժական վիրակապման նյութեր. դեղա-
միջոցներ. դեղամիջոցներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. դեղամիջոցներ շիճու-
կաբուժության համար. դեղամիջոցներ մարդու 
համար. ատամնաբուժական դեղամիջոցներ. 
մենթոլ. միքստուրաներ. մոլեսկին (բամբա-
կեգործվածք) բժշկական նպատակների 
համար. նշի կաթ դեղագործական նպատակների 
համար. մայր մեղվի կաթ դեղագործական 
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
իռլանդական մամուռ բժշկական նպատակների 
համար. ալյուր դեղագործական նպատակների 
համար. ալյուր կտավատի սերմից դեղա-
գործական նպատակների համար. ձկան ալյուր 
դեղագործական նպատակների համար. կպչուն 
ճանճորսներ. դաղձ (անանուխ) դեղագործական 
նպատակների համար. դիետիկ ըմպելիքներ 
բժշկական նպատակների համար. ածիկա-
կաթից ըմպելիքներ բժշկական նպատակների 
համար. թմրադեղեր. դեղաթուրմեր. յոդի թուրմ. 
էվկալիպտի (նիվենու) թուրմ դեղագործական 
նպատակների համար. թուրմեր բժշկական 
նպատակների համար. ափիոն. օպոդելդոկ. 
եփուկներ դեղագործական նպատակների 
համար. հակամակաբուծային վզակապներ 
կենդանիների համար. բամբակյա փայտիկներ 
բժշկական օգտագործման համար. բամբակյա 
տամպոններ բժշկական նպատակների համար. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

22

ՄԱՍ 1

22

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/1 

01 . 1 2 . 20 17

մատուտակի ձողիկներ դեղագործական 
նպատակների համար. ծծմբային ձողիկներ 
(ախտահանիչ միջոցներ). պաստեղներ դեղա-
գործական նպատակների համար. պեկտիններ 
դեղագործական նպատակների համար. 
պեպսիններ (ֆերմենտներ) դեղագործական 
նպատակների համար. պեպտոններ դեղա-
գործական նպատակների համար. ջրածնի 
պերօքսիդ բժշկական նպատակների համար. 
պեստիցիդներ. մանկական սնունդ. բժշկական 
տզրուկներ. արյան պլազմա. բժշկական 
նպատակներով օգտագործվող աչքի վիրա-
կապեր. վիրակապեր տաք կոմպրեսների 
համար. վիրակապեր կոմպրեսների համար. 
ուսի վիրաբուժական վիրակապեր. խանձա-
րուրներ (մանկական տակաշորեր). խանձա-
րուրներ ընտանի կենդանիների համար. 
կոշտուկային բարձիկներ. բարձիկներ կրծքով 
կերակրելիս օգտագործելու համար. բժշկական 
շրթնաքսուքներ. փոշի ճանճասպեղանուց. 
պիրետրումի փոշի. գոտիներ կանացի հի գիե-
նիկ միջադիրների համար. հակադիու րետիկ 
պատրաստուկներ. մանրէական պատրաս-
տուկներ բժշկական և անասնաբուժական 
նպատակների համար. մանրէաբանական 
պատրաստուկներ բժշկական և անասնա-
բուժական նպատակների համար. բալա-
սանային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. սպիտակուցային 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար.  անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. բիսմութի պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
վիտամինային պատրաստուկներ. ախտո-
րոշման պատրաստուկներ անասնաբուժա կան 
նպատակների համար. ախտորոշման 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. բուժիչ պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. պատրաստուկներ թութքը բուժելու 
համար. պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկները 
բուժելու համար.  պատրաստուկներ կորյակային 
հիվանդությունները բուժելու համար. 
պատրաստուկներ ատամների դուրս գալը 
հեշտացնելու համար. պատրաստուկներ 
այրվածքները մշակելու համար. բժշկական 

պատրաստուկներ ծխեցման համար. պատրաս-
տուկներ օրգանաբուժության համար. 
պատրաստուկներ օդը մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար, 
բժշկական նպատակների համար. պատրաս-
տուկներ բրոնխները լայնացնելու համար. 
պատրաստուկներ սեռական ակտիվությունը 
պակասեցնելու համար. պատրաստուկներ 
մանրէազերծման համար. պատրաստուկներ 
հողը մանրէազերծելու համար. պատրաս-
տուկներ կոշտուկները հեռացնելու համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ թեփը 
հեռացնելու համար. պատրաստուկներ վնա-
սատու կենդանիներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ վնասատու բույսերը 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ տնային 
սնկերը ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկների ոչնչացման 
համար. պատրաստուկներ ցամաքային կակղա-
մորթներին ոչնչացնելու համար. պատրաս-
տուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ մաշկի 
խնամքի համար. պատրաստուկներ հպա-
ոսպնյակների մաքրման համար. կրային 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար.  լոգանքների պատրաս-
տուկներ բժշկական նպատակների համար. 
բժշկական պատրաստուկներ մազերն 
աճեցնելու համար. ափիոնային պատրաս-
տուկներ. հակասպորային պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ հալվե վերայից դեղա-
գործական նպատակների համար. միկրո-
տարրերով պատրաստուկներ մարդկանց և 
կենդանիների համար. սուլֆամիդային 
պատրաստուկներ (դեղորայքային պատրաս-
տուկներ). դեղագործական պատրաստուկներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ արև-
այրուքի դեմ. ֆերմենտային (խմորիչ) 
պատրաստուկներ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. ֆերմենտային (խմորիչ) 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. քիմիա-դեղագործական պատրաս-
տուկներ. քիմիական պատրաստուկներ 
անասնա բուժական նպատակների համար. 
քիմիական պատրաստուկներ հղիության ախտ-
որոշման համար. քիմիական պատրաստուկ ներ 
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բժշկական նպատակների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ մրիկով վարակված 
հատիկա բույսերը մշակելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ վարակված խաղողը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկ ներ 
միլդյուի դեմ մշակման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ ֆիլոկսերայի դեմ մշակման 
համար. քիմիական պատրաստուկներ դեղա-
գործական նպատակների համար. 
ցրտահարման ժամանակ օգտագործվող 
պատրաստուկներ. ցեցից պաշտպանող 
պատրաստուկներ. աչքի թրջոցներ. կապա-
րային թրջոցներ. քիմիական հաղոր դիչներ 
էլեկտրակարդիոգրաֆիական էլեկտրոդ ների 
համար. սպիտակուցային սննդամթերք 
բժշկական նպատակների համար. դիետիկ 
սննդամթերք բժշկական նպատակների հա մար. 
հացահատիկային բույսերի մշակման 
երկրորդական արգասիքներ բժշկական 
նպատակների համար. հիգիենիկ սրբիչներ, 
միջադիրներ. խանձարուրներ անմիզա-
պահությամբ տառապողների համար. կանացի 
հիգիենիկ միջադիրներ. ամենօրյա միջա դիր ներ 
(հիգիենիկ). ակնամոմ դեղագործական 
նպատակների համար. մարգարտե դիմափոշի 
բժշկական նպատակների համար. ռադիում 
բժշկական նպատակների համար. քլորալի 
ջրային լուծույթ դեղագործական նպատակների 
համար. լուծիչներ կպչուն սպեղանիները 
հեռացնելու համար. հեշտոցային լուծույթներ 
բժշկական նպատակների համար. լուծույթներ 
հպաոսպնյակների համար. քիմիական 
ռեակտիվներ բժշկական կամ անասնա-
բուժական նպատակների համար. ռետին 
բժշկական նպատակների համար. ռետին 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
ծամոն բժշկական նպատակների համար. 
ռեպելենտներ միջատների դեմ. ծխեցման 
համար ռեպելենտներ միջատների դեմ. 
ռեպելենտներ շների համար. դեղամիջոցներով 
տոգորված անձեռոցիկներ. սարսապարիլ 
բժշկական նպատակների համար. շաքար 
բժշկական նպատակների համար. հակա-
ասթմատիկ թեյերի փունջ. մոմեր ծխահարման 
համար. բժշկական մոմեր, դեղամոմեր. 
կտավատի սերմ դեղագործական նպատակ-
ների համար. ծխախոտ չպարունակող 
սիգարետներ բժշկական նպատակների 

համար. օշարակներ դեղագործական 
նպատակների համար. բևեկնայուղ դեղա-
գործական նպատակների համար. կթելու 
ժամանակ օգտագործվող քսուք. քսուքներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
քսուքներ բժշկական նպատակների համար. 
կաթնային չոր խառնուրդներ մանկական սննդի 
համար. քնաբերներ. խմելու սոդա 
դեղագործական նպատակների համար. 
լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. աղեր հանքային ջրերով լոգանքի 
համար. աղեր բժշկական նպատակների 
համար. կալիումի աղեր բժշկական 
նպատակների համար. նատրիումի աղեր 
բժշկական նպատակների համար. հոտոտելի 
աղեր. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող 
աղեր. ածիկ դեղագործական նպատակների 
համար.  սերմնահեղուկ արհեստական 
բեղմնավորման համար. սպիրտ դեղա-
գործական նպատակների համար. բժշկական 
սպիրտ. ազնիվ մետաղների համահալվածքներ 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
հասկաժանգ դեղագործական նպատակների 
համար. սառեցնող հեղուկացիրներ բժշկական 
նպատակների համար. օժանդակ միջոցներ 
բժշկական նպատակների համար. կապակցող 
միջոցներ բժշկական նպատակների համար. 
որդաթափ միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ 
(ախտահանիչներ). ախտահանիչ միջոցներ 
հիգիենիկ նպատակների համար. ախտահանիչ 
միջոցներ քիմիական զուգարանների համար. 
հեշտոցային լվացման միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար. բժշկական նպա-
տակներով օգտագործվող միջոցներ ախորժակը 
ճնշելու համար. բժշկական միջոցներ նիհարելու 
համար. միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. բժշկական միջոցներ ատամի խոռոչի 
խնամքի համար. ջերմն իջեցնող միջոցներ. 
արյունը մաքրող միջոցներ. լվացող միջոցներ 
կենդանիների համար (միջատասպաններ). 
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. լվացող միջոցներ անասունների համար 
(միջատասպաններ). լվացող միջոցներ շների 
համար (միջատասպաններ). թարախաքաշ 
միջոցներ. միջոցներ գլխացավի դեմ. լուծողա-
կաններ (մաքրողմիջոցներ). միջոցներ քրտնելու 
դեմ. միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ. 
քիմիական հակաբեղմնավորիչ միջոցներ. 
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միջոցներ մակաբույծների դեմ. ցավամոքիչ 
միջոցներ. լուծողական միջոցներ. տոնուսը 
բարձրացնող միջոցներ (դեղային պատրաս-
տուկներ). մարսողությանը նպաստող 
դեղագործական միջոցներ. նյարդերը 
ամրապնդող միջոցներ. սնուցիչ միջավայրեր 
մանրէների կուլտուրաների համար. 
ստերոիդներ. ստրիխնին. շիճուկներ. արև-
այրուքի հաբեր. հաբեր ախորժակը զսպելու 
համար. հաբեր նիհարելու համար. հաբեր հազի 
դեմ յույուբա. հաբեր-հակաօքսիդանտներ. 
հիգիենիկ տամպոններ կանանց համար. 
վիրախծուծներ, տամպոններ վերքերը բուժելու 
համար. թիմոլ դեղագործական նպատակների 
համար. ծխելու խոտեր բժշկական նպատակների 
համար. դեղաբույսեր. տրանկվիլիզատորներ. 
վիրաբուժական հյուսվածքապատվաստներ 
կենդանի հյուսվածքներից. հիգիենիկ 
կիսավարտիքներ անմիզապահությամբ տառա-
պողների համար. կանացի հիգիենիկ 
կիսավարտիքներ. երեխաների կիսավարտիք-
տակաշորեր. փայտածուխ դեղագործական 
նպատակների համար. սամիթ բժշկական 
նպատակների համար. ճենապակի ատամի 
պրոթեզների համար. ֆենոլներ դեղագործական 
նպատակների համար. ֆերմենտներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ բժշկական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակների 
համար. ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) դեղա-
գործական նպատակների համար. ֆոսֆատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ֆունգիցիդներ. քինին բժշկական նպատակների 
համար. քինոլին բժշկական նպատակների 
համար. հաց շաքարախտով հիվանդների 
համար.քլորաֆորմ. ծծմբածաղիկ դեղա-
գործական նպատակների համար. ցեմենտ 
կենդանիների սմբակների համար. ոսկրա-
ցեմենտ վիրաբուժական և ոսկրաբուժական 
նպատակների համար. ատամի ցեմենտներ. 
բուժիչ թեյեր. խոտային թեյեր բժշկական 
նպատակների համար. էվկալիպտ (նիվենի) 
դեղագործական նպատակների համար. 
ծխախոտի լուծամզուքներ (էքստրակտներ) 
(միջատասպաններ). գայլուկի լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ) դեղագործական նպատակների 
համար. էլիքսիրներ (դեղագործական 
պատրաս տուկներ). պարզ եթերներ դեղա-

գործական նպատակների համար. բարդ 
եթերներ դեղագործական նպատակների 
համար. բարդ ցելյուլոզային (թաղանթա-
նյութային) եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. պարզ ցելյուլոզային 
(թաղանթանյութային) եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. առնետի թույներ. 
թույներ. մանրէական թույներ. յալապա 
(լուծողականեր). բուժիչ օճառներ. ախտահանող 
օճառներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20170601  (111) 26708
(220) 03.05.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 03.05.2027
(730) «Աշտարակ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Կիևյան փ. շ. 16, 807 սենյակ, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(526) «ՀԱՎ» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
կարմիր և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. թռչնամիս:
_____________________

(210) 20170602  (111) 26709
(220) 03.05.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 03.05.2027
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(730) «Աշտարակ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Կիևյան փ. շ. 16, 807 սենյակ, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(526) «ՁՈՒ» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. ձու:
_____________________

(210) 20170603  (111) 26710
(220) 03.05.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 03.05.2027
(730) «Աշտարակ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Կիևյան փ. շ. 16, 807 սենյակ, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(526) «ՀԱՎ» բառը և «Առողջ սննդի բանաձև» 

արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
կարմիր և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. թռչնամիս: 
_____________________

(210) 20170606 (111) 26711
(220) 03.05.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 03.05.2027
(730) «Աշտարակ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Կիևյան փ. շ. 16, 807 սենյակ, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(526) «ՁՈՒ» բառը և «Առողջ սննդի բանաձև» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. ձու: 
_____________________

(210) 20170709  (111) 26712
(220) 16.05.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 16.05.2027
(730) «Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, 
Արշակունյաց 77/3, AM 
(442) 16.06.2017
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(540) 

(511) 
դաս 32. քաղցրահամ, հանքային և գազա-

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ:
_____________________

(210) 20170725  (111) 26713
(220) 18.05.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 18.05.2027
(730) «Քեյ ընդ քեյ» ՍՊԸ, Երևան, Վ. 
Փափազյան 27/23, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(526) «SHOES» և «MADE IN ARMENIA»  
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ մանուշակագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. կոշկեղեն.
դաս 35. կոշկեղենի վաճառք:

_____________________

(210) 20170744  (111) 26714
(220) 19.05.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 19.05.2027
(730) «Երանի թրավել» ՍՊԸ, Երևան, 
Ռոստոմի 29/152, AM 

(442) 01.06.2017
(540) 

(526) «TRAVEL» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիստական գործունեություն:
_____________________

(210) 20170754  (111) 26715
(220) 20.05.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 20.05.2027
(730) ՎիՓի Բրենդս Ինթերնեյշնլ Ս.Ա., BG 
(442) 16.06.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կարմիր, մոխրագույն, արծաթագույն, սև 
և շագանակագույն գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20170802  (111) 26716
(220) 29.05.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 29.05.2027
(730) Ամուաժ ԷսԷյՕուՍի, OM 
(442) 03.07.2017
(310) 016707713   (320) 12.05.2017   (330) EU
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական օճառներ. օծանե-

լիքային իրեր (պարֆյումերիա). օծանելիք. 
հոտավետ նյութեր. եթերային յուղեր. ոչ 
բուժական կոսմետիկական միջոցներ. ոչ 
բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բժշկական պատրաստուկներ մազերի և 
մաշկի խնամքի համար. կոսմետիկական 
կրեմներ և լոսյոններ մարմնի և դեմքի համար. 
դիմափոշի. պատրաստուկներ լոգարանում 
և ցնցուղարանում օգտագործելու համար. 
հոտազերծիչներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170808 (111) 26717
(220) 30.05.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 30.05.2027
(730) Արա Մելքոնյան, Երևան, Հալաբյան 22, 
բն. 11, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր:

_____________________

(210) 20170833 (111) 26718
(220) 07.06.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 07.06.2027
(730) Մաթթել, Ինք., US 
(442) 17.07.2017
(540) 

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրա ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համա կար-
գիչներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. կրակմարիչներ. հեծանիվների 
սաղավարտներ. սպորտային սաղավարտներ. 
տեսախաղերի համակարգչային ծրագրեր. 
ռադիոհաղորդիչներ. տեսաերիզներ. CD-ներ. 
արևային ակնոցներ. ակնոցներ. կոն տակ-
տային ոսպնյակներ. մագնիսներ. հեռա-
խոսներ. հեռախոսների պատյաններ. 
մագնի սական քարտեր. էլեկտրոնային խաղեր. 
ռադիո–տեսադայակ. համակարգչային 
ծրա գրեր. ներբեռնվող համակարգչային 
ծրագրային հավելվածներ. բջջային հեռա-
խոսներ. լուսանկարչական ապարատներ. 
մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. կինոժապավեններ. 
կշեռքներ երեխաների համար. էլեկտրոնային 
օրագիր. անձնական լեփթոփ համակարգիչների 
պատյաններ. ականջակալներ. լողի ակնոցներ. 
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լողի բաճկոններ. փրկարար բաճկոնակներ. 
սուլիչներ.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ. հեծանիվներ. վագոնիկներ. 
մանկասայլակներ.  նստոցներ ավտոմոբիլների 
համար.  մոտոռոլերներ. եռանիվ տրանս-
պորտային միջոցներ. նորածինների սայլակ-
ներ. դիմապակու արևապաշտպանիչ հովար ներ 
ավտոմոբիլների համար, անվտանգության 
գոտիների բարձիկներ, օրգանայզերներ 
ավտոմեքենաների համար, ավտոմոբիլների 
նստոցների բարձիկներ, պատյաններ 
ղեկերի համար. տրանսպորտային միջոցներ. 
բեռնախցիկներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. տրանսպորտային միջոցների ներսի 
պաստառներ. տրանսպորտային միջոցների 
նստոցների գլխակալներ. արևապաշտպան 
հարմարանքներ ավտոմոբիլների համար. 
անվտանգության գոտիներ տրանսպորտային 
միջոցների նստոցների համար. շրջադարձի 
ցուցիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. պատյաններ տրանսպորտային 
միջոցների նստոցների համար. ցեխից, կեղտից 
պաշտպանող վահանակներ. հեծանիվների 
զանգեր. ավտոմեքենաների պիտույքներ.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. լուսա-
նկարներ. թղթագրենական և գրասենյա կային 
պիտույքներ, բացառությամբ կահույքի. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ. գրենական պիտույք-
ներ. օրացույցներ. ամսագրեր. ինքնասոսնձվող 
պիտակներ (գրասենյակային). լուսանկարչական 
ալբոմներ. ծեփելու համար կավ. դրոշմակներ 
(կնիքներ). նվեր քարտեր. փաթեթավորման 
թուղթ. նվեր տոպրակներ թղթից կամ 
պլաստիկից. գրչատուփեր. մատիտներ. 
գրիչներ. մարկերներ. գունամատիտներ. 
ծալամեքենաներ (գրասենյակային). թղթե 
տոնա կան զարդարանքներ. թղթե անձեռո-

ցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնելու 
համար. գրքեր. թղթե դրոշներ. թղթե 
ժապավեններ. ինքնասոսնձվող պատկերներ 
տրանսպորտային միջոցների համար.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. առցանց զվարճություններ. 
կենդանի բեմական ներկայացումներ. 
առ ցանց խաղեր. հերոսների կերպարներով 
հանրային ներկայացումներ. զվարճությունների 
ծառայություններ. հեռուստաշոուներ. կեն-
դանի թատերական ներկայացումներ. 
առցանց էլեկտրոնային հրատարակումների 
տրամադրում, ոչ ներբեռնվող: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170842  (111) 26719
(220) 08.06.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 08.06.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նաիրա 
Վոլոդյայի Դերբալյան, Երևան, 
Ճառագայթային Վ շ., բն. 55, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

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

դաս 39. ճանապարհորդությունների կազ-
մա կերպում:

_____________________
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(210) 20170855 (111) 26720
(220) 09.06.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 09.06.2027
(730) Գուլլեյն (Թոմաս) Լիմիթիդ, GB 
(442) 17.07.2017
(540) 

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

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-
ներ և  տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համա-
կարգիչներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. կրակմարիչներ. հեծանիվների 
սաղավարտներ. սպորտային սաղավարտներ. 
տեսախաղերի համակարգչային ծրա-
գրեր. ռադիոհաղորդիչներ. տեսաերիզներ. 
CD-ներ. արևային ակնոցներ. ակնոցներ. 
կոնտակ տային ոսպնյակներ. մագնիսներ. 
հեռախոսներ. հեռախոսների պատյաններ. 
մագնիսական քարտեր. էլեկտրոնային խաղեր. 
ռադիո–տեսադայակ. համակարգչային 
ծրա գրեր. ներբեռնվող համակարգչային 
ծրագրային հավելվածներ. բջջային հեռա-
խոսներ. լուսանկարչական ապարատներ. 
մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. կինոժապավեններ. 
կշեռքներ երեխաների համար. էլեկտրոնային 
օրագիր. անձնական լեփթոփ համակարգիչ ների 
պատյաններ. ականջակալներ. լողի ակնոց ներ. 
լողի բաճկոններ. փրկարար բաճկո նակներ. 
սուլիչներ. համակարգիչների պատյան ներ.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկ ներ. պլաստմասսայե թերթեր, ժապա-
վեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ. գրենական 
պի տույքներ. օրացույցներ. ամսագրեր. ինքնա-
սոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային). 
լուսանկարչական ալբոմներ. ծեփելու համար 
կավ. դրոշմակներ (կնիքներ). քարտեր. 
փաթեթավորման թուղթ. նվեր տոպրակներ. 
գրչատուփեր. մատիտներ. գրիչներ. մարկերներ. 
գունամատիտներ. ծալամեքենաներ (գրասեն-
յակային). թղթե տոնական զարդարանքներ. 
թղթե անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ 
գրիմը հեռացնելու համար. գրքեր. թղթե 
դրոշներ. թղթե ժապավեններ. բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր). ամսագրեր.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփոր դական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի 
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր. պարա-
նո ցակապեր, սանձափոկեր և հագուստ 
կենդանիների համար. կանացի պայուսակներ.  
ուղեբեռ. քսակներ. դրամապանակներ. 
թիկնապայուսակներ. գոտկատեղին կրվող 
պայուսակներ. պայուսակներ. տնտեսական 
պայուսակներ. պայուսակներ խանձարուրների 
համար.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
դիմակահանդեսի կոստյումներ.

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապարատ-
ներ տեսախաղերի համար. մարմնամարզական 
և սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր. 
խաղաքարտեր. պինատներ. փուչիկներ. 
խաղալիքներ կամ փազլներ պարունակող 
գորգեր. դիմակներ (խաղալիքներ). ավտո-
մոբիլների և գնացքների գծուղիների խաղալիք 
հավաքակազմեր. խաղալիք կենդանիներ. 
էլեկտրոնային խաղալիքներ. անվավոր 
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տախտակներ սահելու համար. թռչող 
սկավառակներ (խաղալիքներ). չմուշկներ. 
անվավոր չմուշկներ. բեյսբոլի ձեռնոցներ. 
սահնակներ (սպորտային ապրանքներ). 
խաղալիք պատկերաքանդակներ. խաղալիք 
կոնստրուկտորներ. տիկնիկի կահույք. 
օդապարուկներ. բասկետբոլի գնդակներ. ֆուտ-
բոլի գնդակներ. խաղալիք գնացք. խաղալիք 
ինքնաթիռ. ձկնորսական կարթեր. սերֆինգի 
տախտակներ. ինքնագլորներ (խաղալիքներ). 
գեղադիտակներ. թենիսի ձեռնաթիակներ 
(ռակետներ). թենիսի գնդակներ. չխչխկաններ 
(խաղալիքներ). ջրային ներքնակներ հանգստի 
համար.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. առցանց զվարճություններ. 
կենդանի բեմական ներկայացումներ. 
առցանց խաղեր. հերոսների կերպարներով 
հանրային ներկայացումներ. հեռուստաշոուներ. 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ. 
կենդանի թատերական ներկայացումներ. 
առցանց էլեկտրոնային հրատարակումների 
տրամադրում, ոչ ներբեռնվող. շոուների 
կամ ցուցահանդեսների կազմակերպում. 
խաղալիքների վարձույթ. խաղերի վարձույթ: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170907  (111) 26721
(220) 19.06.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 19.06.2027
(730) «Ցիտո Ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 1 թ., 45 շ., բն. 22, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(526) «BABY NAPPY» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, կանաչ, նարնջագույն, վարդագույն, 
սպիտակ, կարմիր, կապույտ և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. խանձարուրներ (մանկական 
տակա շորեր). երեխաների կիսավարտիք-
տակաշորեր։
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170919  (111) 26722
(220) 20.06.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 20.06.2027
(730) Սերգեյ Օհանյան, ք. Վեդի, 26 
Կոմիսարների փ., տուն  24, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

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

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-
հալվածքներ. թանկարժեք իրեր. թանկարժեք և 
կիսաթանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր։

_____________________

(210) 20170950  (111) 26723
(220) 26.06.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 26.06.2027
(730) Հայկ Հակոբյան, Երևան, Բաղրամյան 
60, բն. 2, AM 
(442) 01.08.2017
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(540) 

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

դաս 35. առևտուր, երրորդ անձանց 
համար արտաքին գովազդի պատրաստում և 
տեղադրում.

դաս 40. օֆսեթ տպագրություն:
_____________________

(210) 20170951  (111) 26724
(220) 26.06.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 26.06.2027
(730) Հայկ Հակոբյան, Երևան, Բաղրամյան 
60, բն. 2, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

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

դաս 35. առևտուր, երրորդ անձանց համար 
արտա քին գովազդի պատրաստում և տեղա-
դրում.

դաս 40. օֆսեթ տպագրություն:  
_____________________

(210) 20170962  (111) 26725
(220) 27.06.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 27.06.2027
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղթանակ 6/17, AM 
(442) 01.08.2017

(540) 

(526) «food» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց։
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20170976  (111) 26726
(220) 29.06.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 29.06.2027
(730) Մեգա Բրենդս Ինք., CA 
(442) 01.08.2017
(540) 

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

բաշ խական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
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մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ. ներբեռնվող էլեկտրոնային 
հրապարակումներ. խաղային ծրագրեր 
համակարգչների համար. համակարգիչներ. 
մագնիսական ժապավեններ տեսագրման 
համար. խտասկավառակներ (ձայնա-, 
տեսա-). արևապաշտպան ակնոցներ. 
մագնիսներ. հեռախոսային ապարատներ. 
սմարթֆոնների ծածկոցներ. մագնիսական 
ծածկագրով քարտեր. ռադիո-տեսադայակ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
հավելվածներ համակարգչային ծրագրային 
ապահովման համար (ներբեռնելի). շարժական 
հեռախոսներ. մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. 
լուսակայված կինոժապավեններ. էլեկտրոնային 
ծոցատետրեր. ականջակալներ.

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապարատ-
ներ տեսախաղերի համար. մարմնամարզական 
և սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր. 
կառուցելու խորանարդիկներ (խաղալիքներ). 
խաղաթղթեր. փուչիկներ. պինատներ.

դաս 41.  կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. երաժշտության առցանց տրա-
մադրում. տեսանյութերի առցանց տրամա-
դրում. շոու ծրագրեր. առցանց համակարգչային 
խաղերի և առցանց  տեսախաղերի տրամա-
դրում. թատերականացված ներկայացումներ. 
առցանց ապահովում ոչ ներբեռնելի 
էլեկտրոնային հրապարակումներով. ներկա-
յացումների կազմակերպում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում մշակութային կամ կրթու-
թյան նպատակներով. թատերական ներկայա-
ցումներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170977  (111) 26727
(220) 29.06.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 29.06.2027

(730) «Էմ Ջի» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորքի 5-րդ 
զ., Գալշոյան 38/1, բն. 35, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20170995  (111) 26728
(220) 04.07.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 04.07.2027
(730) Դավիթ Խաչատրյան, Երևան, Արցախի 
1բ, բն. 1, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(526) Բոլոր գրառումերն ինքնուրույն պահպա-
նու թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կանաչ, կարմիր և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. տարբեր տեսակի ապրանքների 
իրացում, ներառյալ` մանրածախ և մեծածախ 
առևտրի խանութների համակարգերի միջոցով.
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դաս 39. տարբեր տեսակի ապրանքների 
առաքում.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
մատուցում և սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ): 

_____________________

(210) 20171013  (111) 26729
(220) 07.07.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 07.07.2027
(730) «Արմենիան քարդ» ՓԲԸ, Երևան, Գ. 
Նժդեհի 32/1, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(511) 
դաս 36. պլաստիկ քարտերով միասնական 

վճարային համակարգի ստեղծում և ղեկա-
վարում. պլաստիկ քարտերով գործարքների 
հավաստագրում և մարշրուտիզացիա (քլիրինգ). 
անդամակցություն միջազգային վճարային 
համակակարգերին:

_____________________

(210) 20171041  (111) 26730
(220) 12.07.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 12.07.2027
(730) «Հայաստանի սոմելյեների և փորձա-
գետների միություն» հասարակական 
կազմակերպություն, Երևան, Ազատության 9բ, 
բն. 34, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և մորեգույն գունային համակցու թյամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի).

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի։
(740) Ռուբեն Մանասերյան

_____________________

(210) 20171058  (111) 26731
(220) 14.07.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 14.07.2027
(730) «Ե փրոդաքշն» ՍՊԸ, Երևան, Հր. Քոչար 
14, բն. 24, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(591) «yerevan», «երեվան» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ, բացառությամբ վրձինների. 
խոզանակների պատրաստման նյութեր. 
իրեր մաքրման նպատակների համար. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի, 
բացառությամբ շինարարական ապակու. 
ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա իրեր.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։
_____________________

(210) 20171062  (111) 26732
(220) 17.07.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 17.07.2027
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան» 
ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM 
(442) 01.08.2017
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(540) 

(526) «SUPERIOR» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է երկնա-
գույն և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիք-
ներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։

_____________________

(210) 20171067  (111) 26733
(220) 17.07.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 17.07.2027
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան» 
ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM 
(442) 01.08.2017

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է երկնա-
գույն և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։

_____________________

(210) 20171068  (111) 26734
(220) 17.07.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 17.07.2027
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան» 
ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM 
(442) 01.08.2017
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է երկնա-
գույն և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։

_____________________

(210) 20171100  (111) 26735
(220) 21.07.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 21.07.2027
(730) «Զեյթուն սվիթ» ՍՊԸ, Երևան, Շրջանցիկ 
թունել 10/5, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(526) «SWEET» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. քաղցրավենիք:
_____________________

(210) 20171111  (111) 26736
(220) 24.07.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 24.07.2027
(730) «Մոտոշոփ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիրի փ. 
43, 35շ, բն. 1, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

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

դաս 35. մոտոցիկլետների և դրանց 
պահեստամասերի մանրամեծածախ առևտուր: 

_____________________

(210) 20171120  (111) 26737
(220) 24.07.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 24.07.2027
(730) Միլլեր Քեմիքլ ընդ Ֆըրթիլայզր, ԷլԷլՍի, US 
(442) 01.08.2017
(540) 

(511) 
դաս 1. պարարտանյութեր. քիմիական 

պարար տանյութային սնուցիչներ գյուղա-
տնտեսական նպատակների համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20171128  (111) 26738
(220) 27.07.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 27.07.2027
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(730) Արլենա Խաչատրյան, Երևան, 
Վաղարշյան 3, բն. 7, AM 
(442) 16.08.2017
(540) 

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։
_____________________

(210) 20171129  (111) 26739
(220) 27.07.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 27.07.2027
(730) Արլենա Խաչատրյան, Երևան, 
Վաղարշյան 3, բն. 7, AM 
(442) 16.08.2017
(540) 

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

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ և ժապավեններ:
_____________________

(210) 20171183  (111) 26740
(220) 11.08.2017 (151) 21.11.2017
   (181) 11.08.2027
(730) «Բիգբում» ՍՊԸ, Երևան, Արզումանյան 
24-15, AM 
(442) 01.09.2017
(540) 

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

դաս 35. վաճառքի օճանդակություն 
երրորդ անձանց համար. առևտրային 
միջնորդություն (ծառայություն). գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. մար-
քեթինգ (շուկայավարում). գովազդային տեքս-
տերի հրատարակում:

_____________________

(210) 20161696  (111) 26741
(220) 28.12.2016 (151) 29.11.2017
   (181) 28.12.2026
(730) Լիլիթ Մելիքյան, Երևան, Ազատության 1, 
բն. 11, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 
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(526) «TARAZ» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմիր, կապույտ, դեղին, կանաչ, փիրուզա-
գույն, մանուշակագույն և նարնջագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-
հալվածքներ. թանկարժեք իրեր. թանկարժեք և 
կիսաթանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպա-
գրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձին-
ներ. ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, ժապա-
վեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի 
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր. պարա-
նոցակապեր, սանձափոկեր և հագուստ 
կենդանիների համար.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր 
պահպանման և փոխադրման համար. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված եղջյուր, 
ոսկոր, փղոսկր կամ սադափ. խեցի. ծովի 
փրփուր. սաթ.

դաս 24. գործվածքներ և դրանց փոխա-
րինիչներ. սպիտակեղեն կենցաղային 
օգտա?գործման համար. մանածագործական 
կամ պլաստմասսայե վարագույրներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 

խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական):

_____________________

(210) 20170079  (111) 26742
(220) 23.01.2017 (151) 29.11.2017
(181) 23.01.2027
(730) Փալդո Քո., Լթդ., KR 
(442) 18.04.2017
(540) 

(526) Կորեերեն գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ դեղին, ոսկեգույն, գազարագույն, կարմիր, 
բաց մանուշակագույն, սպիտակ, կանաչ և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. արիշտա. վերմիշել. արագ պատ-
րաստման արիշտա.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. օգնություն գործարարության 
(բիզնեսի) կառավարման հարցերում. տվյալ ներ 
գործարարական գործառնությունների մասին. 
ազդագրերի փակցնում. արտաքին գովազդ. 
ներմուծման-արտահանման գործակա լու-
թյուն ների ծառայություններ. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառա յություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
գովազդային նյութերի տարածում. 
լուսապատճենահանման ծառայություններ. 
վար ձակալական գործակալությունների ծառա-
յություններ. գրասենյակային սարքերի և 
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ապարատների վարձույթ. հաշվապահական 
գրքերի վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. աուդիտ (առևտրային 
գործունեության). խորհրդատվություն գործա-
րարության (բիզնեսի) կազմակերպման և 
կառավարման հարցերով. խորհրդատվություն 
աշխատակիցների անձնակազմը կառա-
վարելու հարցերով. խորհրդատվություն գործա-
րարության (բիզնեսի) կառավարման հար ցերով. 
մեքենագրման ծառայություններ. ապրանք ների 
ցուցադրում. գովազդային նյութերի առաքում. 
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբե-
րական ձեռնարկությունների կառավարման 
հարցերում. փաստաթղթերի բազմացում 
(վերարտադրում). գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. գործնական 
փորձաքննություն գործարարության (բիզնեսի) 
արդյունավետության փորձաքննական ծառա-
յու թյուններ. աճուրդային վաճառք. շուկայի 
ուսումնասիրություն. առև տրային գործու-
նեության գնահատում. հետազոտություններ 
գործարարության (բիզնեսի) ասպարեզում. 
գովազդային նյութերի վարձույթ. խորհրդա-
տվություն գործարարության (բիզնեսի) 
կազմակերպման հարցերով. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. ռադիոգովազդ. 
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետազոտություններ. ծառայություններ հասա-
րակական հարաբերությունների բնագա-
վառում. սղագրական ծառայություններ. 
հեռուստագովազդ. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
խորհրդա տվություն գործարարության (բիզ-
նեսի) կառավարման հարցերով. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնապա-
շարների վարում. մասնագիտական խորհրդա-
տվություն գործարարության (բիզնեսի) 
ասպարեզում. տնտեսական կանխատեսում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրա-
յին կամ գովազդային նպատակներով. գործնա-
կան տեղեկատվություն. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. վճարման փաստա-
թղթերի նախապատրաստում. աշխատա-

կիցների հաստիքների համալրում. 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություն. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա-
յություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում 
երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով. 
հյուրա նոցների գործարարական (բիզնես) 
կառավարում. կառավարում ստեղծագործական 
գործարարության (բիզնեսի) ասպարեզում. 
տեղեկատվության հավաքում տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներում. 
տեղեկա տվության կանոնակարգում տվյալ-
ների համակարգչային հիմնապաշար նե րում. 
առևտրա կան ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. լուսապատճենահանող 
սարքավորման վարձույթ. ինտերակտիվ 
գովազդ համակարգչային ցանցում. մատա-
կարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում 
և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խորհուրդներ 
սպառողներին. հեռահաղորդակցական ծառա-
յությունների բաժանորդագրում երրորդ 
ան ձանց համար. գնման պատվերների մշակ-
ման գործընթացների կառավարում. ապրանք-
ների և ծառայությունների լիցենզիաների 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. ենթակապալառուի 
ծառայություններ առևտրային (կոմերցիոն) 
օգնություն). հաշիվների ապրանքագրերի 
տրամադրում. գովազդային տեքստերի 
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խմբագրում. վիճակագրական տվյալների 
հավաքում և տրամադրում. գովազդի 
մանրա կերտում. երաշխավորների որոնում. 
նորաձևության ցուցադրության կազմակեր պում 
գովազդային նպատակներով. գովազդային 
ֆիլմերի արտադրություն. գործարար (բիզնես) 
կառավարում մարզիկների համար. մարքեթինգ 
(շուկայավարում). հեռուստամարքեթինգի 
ծառա յություններ. դեղագործական միջոց-
ների, անասնաբուժական և հիգիենիկ 
պատրաստուկների և բժշկական նշանա-
կության նյութերի մեծածախ կամ մանրածախ 
վաճառք. վաճառասեղանների վարձույթ. 
վաճառքի ցուցափեղկերի (ստենդների) 
վարձույթ. գործարար (բիզնես) և առևտրային 
հարաբերությունների ոլորտներում տեղեկա-
տվության տրամադրում. վաճառքի 
օժանդակման համար որոնման համակարգի 
օպտիմալացում. վեբ-կայքերի երթևեկի 
օպտիմալացում. գովազդային ծառայություններ 
«վճարել մեկ կտտոցով» (PPC). առևտրային 
միջնորդություն (ծառայություն). արտա-
հաստիքային աշխատողների գործունեության 
կառավարում. առևտրային գործարքների 
համաձայնեցում և եզրափակում երրորդ 
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում 
և պահում. շինարարական նախագծերի 
համար առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի 
կառավարում. գործարար (բիզնես) 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. ծախսերը փոխհատուցող 
ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 

հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավատար-
մության ծրագրերի կառավարում. գովազդային 
սցենարների տեքստերի կազմում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանա կա-
վոր բնակատեղով ապահովում. տեղերի ամրա-
գրմամբ (հյուրանոցներում, պանսիոններում) 
զբաղվող գործակալություններ. սննդամթերքի 
պատրաստում, առաքում, մատուցում և 
սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). ծերանոցների 
ծառայություններ. սրճարանների ծառայու-
թյուններ. նախաճաշարանների ծառայու-
թյուններ. քեմպինգների ծառայություններ. 
ճաշարանների ծառայություններ. ժամանա-
կավոր բնակատեղերի վարձակալում. 
պանսիոնների ծառայություններ. զբոսա-
շրջիկների համար տների ծառայություններ. 
հյուրանոցների ծառայություններ. մանկա-
մսուրների ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ. տեղերի ամրագրում 
պան սիոն ներում. տեղերի ամրագրում 
հյուրա նոցներում. ինքնասպասարկման ռես-
տորանների ծառայություններ. խորտկա-
րանների ծառայություններ. պանսիոններ 
կենդանիների համար. բարերի ծառա-
յություններ. հանգստի բազաների ծառա-
յություններ (կացարանի տրամադրում). 
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղերի 
ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի, 
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 
սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար. վրանների վարձույթ. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու 
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող 
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20170080 (111) 26743
(220) 23.01.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 23.01.2027
(730) Փալդո Քո., Լթդ., KR 
(442) 03.04.2017
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, սպիտակ, կարմիր և նարնջագույն գու-
նային 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 և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր. սննդային սպիտակուցներ. 
ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). սննդային դոնդողանյութ. 
անձրուկներ (անչոուս). գետնընկույզի յուղ. 
կարագ. կակաոյի յուղ (սննդային). կոկոսի յուղ 
(կարագ). սերուցքային կրեմ. ձվի սպիտակուց. 
արյունախառն երշիկ. արգանակի խտածոներ. 
բաղադրություններ արգանակ պատրաստելու 
համար. խավիար. պահածոյացված մրգեր. 
երշիկեղեն. կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. 
չորացրած կոկոսի ընկույզներ. կոկոսի հեղուկ 
յուղ (սննդային). արգանակ. ապուրներ. 
չամիչ. մանր վարունգ (թթու դրած). սերուցք 
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարած մրգեր. 
կրոկետներ. խեցգետնանմաններ (անկենդան). 
խուրմա. խեցգետիններ (անկենդան). ձկան 
սուկի. շրդանային մակարդներ. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. մրգային դոնդող. 
պտղամիս. սննդային դոնդող. մսային դոնդող. 
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր 
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. 
յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների 
համար. ծովատառեխ (անկենդան). օմարներ 
(անկենդան). եգիպտացորենի յուղ (սննդային). 
յուղ արմավենու կորիզից (սննդային). քնջութի 
յուղ (սննդային). ոստրեներ անկենդան. 
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի 
դեղնուց. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ. 
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու 
համար. կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս 
(կաթնային ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ 

կաթնային ըմպելիքներ. կաթնային 
շիճուկ. լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. 
պահածոյացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ 
(բացի հրուշակեղենից). սննդային ոսկրածուծ. 
միդիաներ (խեցեմորթներ) անկենդան. 
կակղամորթներ անկենդան. արմավենու 
յուղ (սննդային). մշակված ընկույզներ. ձվի 
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված 
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի 
յուղ (սննդային). սննդային ոսկրայուղ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. 
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի 
խյուս. բանջարեղենային սալաթներ. մրգային 
սալաթներ. սարդինա (անկենդան). սաղմոն 
(անկենդան). կենդանական սննդային ճարպեր. 
թյուննոս (անկենդան). տոմատի հյութ սնունդ 
պատրաստելու համար. արևածաղկի յուղ 
(սննդային). ենթամթերքներ. պահածոյացված 
գետնասնկեր. ընտանի թռչուն (անկենդան). 
մրգակեղև. սննդային ալգինատներ. ծեծած 
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված 
սնկեր. կոկոսի յուղ. կանճրակի յուղ (սննդային). 
լ յարդ. ձկնամթերք (սննդային). մրգային 
չիպսեր. խխունջներ (անկենդան). սպիրտի 
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար 
պատրաստված ծաղկափոշի. սղոցաձև 
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյացված 
ձուկ. պահածոյացված միս. մանր 
ծովախեցգետիններ (անկենդան). խխունջի 
ձվեր. սոյայի շոռ. հարած սերուցք. խոզի միս. 
ուտելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. ձկան 
ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. 
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ. 
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ). 
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի 
թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի 
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. 
կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. 
լոռամրգի խյուս. թահինի (մածուկ քնջութի 
հատիկներից). հումուս (խյուս սիսեռից). 
տապակած ջրիմուռներ. թեթև նախուտեստներ 
մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ. կիմչի (սննդամթերք 
ֆերմենտացված բանջարեղենների հիմքով). 
սոյայի կաթ (կաթի փոխարինիչ). կաթնային 
կոկտեյլներ. այվար (պահածոյացված պղպեղ). 
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արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. 
ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի 
մուսեր. ձկան խավիար (մշակված). մշակված 
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվե-
վերա. պահածոյացված սխտոր. բարձր 
սպիտակուցային կաթ. կտավատի յուղ 
խոհարարական նպատակների համար. ցածր 
կալորիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. 
լեցիտին խոհարարական նպատակներով. 
կաթնային ֆերմենտներ խոհարարական 
նպատակների համար. խտացրած կաթ. 
թթվասեր (թթվեցրած սերուցք). արաժան 
(կաթնաթթվային խմորումով մերված կաթ). 
մածուն (թթվեցրած կաթ). տոմատի մածուկ. 
դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավիար. 
գետնընկույզի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. նշի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. բրնձի կաթ (կաթի 
փոխարինիչ). պահածոյացված արտիճուկ. 
մշակված մրգերից կոմպոզիցիա. կաթի փոշի. 
յակիտորի. բուլգոգի (կորեական մսային 
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված 
պնդուկ. պահածոյացված հատապտուղներ.

դաս 30. արիշտա. վերմիշել. արագ 
պատրաստման արիշտա. սուրճի 
փոխա?րինիչներ. բրինձ. տապիոկա և 
սագո. ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. 
հաց. խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն) և 
հրուշակեղեն.  շաքար. մեղր. կերամաթ. 
խմորիչներ. հացաթխման փոշիներ. աղ. 
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց. ջրիմուռներ (համեմունք).  
խողովակային մակարոններ. նշով խմոր. 
անիսոնի սերմ. աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն 
նոր տարվա տոնածառերը զարդարելու համար. 
ոչ բուժիչ թուրմեր. սրճային բուրավետա-
րարներ. սննդի բուրավետարարներ. սուր 
համեմունքներ (համեմանք). հաց անխաշ 
խմորից. աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու 
համար. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. 
ածիկային գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. 
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկի ներ. 
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք). 
կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի (ամոքանք). 
հացահատիկային արտադրանք. ծամոն 

(մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). 
թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակներ. մեխակ 
(ամոքանք). համեմունքներ. քաղցրավենիք. 
եգիպտացորենի փաթիլներ. ադիբուդի. 
կայունարարներ խփված սերուցքի համար. 
պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային 
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթե-
րային էսենցիաների և եթերային յուղերի. 
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում. 
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք. 
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային 
ալյուր. բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի 
ալյուր. մանանեխի փոշի. գարու ալյուր. 
սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. սննդային 
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար 
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի 
հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց 
խմոր հրուշակեղենի համար. կոճապղպեղ 
(ամոքանք). կապակցող նյութեր պաղպաղակի 
համար (սննդային սառույց). բնական կամ 
արհեստական սառույց. սառույց սառեցման 
համար. գլյուկոզա խոհարարական նպա-
տակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
կապակցող նյութեր երշիկեղենի համար. 
մակարուն (նշով թխվածք).  մակարոնային 
արտադրանք. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. ածիկաշաքար. մաթ. կերամափի 
օշարակ. անանուխ (դաղձ) քաղցրավենիքի 
համար. մաքրած գարի. մանանեխ. մշկընկույզ. 
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. 
բուլկիներ. պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). 
պիցաներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի 
ալյուր. պուդինգ (քաղցրակուտապ). 
պրալինե. ռավիոլի. մատուտակի կոնֆետներ 
(հրուշակեղեն). զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի 
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
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խոհարարական   նպատակների   համար. վա նի լին 
(վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. կու լեբ յակա 
մսով (կերակուր). պաշտետով կարկան դակներ. 
տնային պայմաններում միսը փափկաց նող 
մթերքներ. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի հիմքով 
ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). փաթիլներ (հացահատիկային 
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս 
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի 
համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. 
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար. 
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. 
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց), չատնի 
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. 
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. համեմունքներ սալաթների համար. 
թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. 
մսային թանձր ամոքանք. խյուս սոյայի ունդերից 
(համեմունք). հացահատիկների հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի ձավար. 
հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա (նատրիումի 
բիկարբոնատ սննդի համար). պահածոյացված 
բանջարանոցային խոտեր (համեմունքներ). 
արիշտայի (լապշայի) հիմքով ճաշատեսակներ. 
ջնարակ (քաղցրաշերտ) ամոքահունց խմորով 
թխվածքեղենի համար. աղանդերային մուսեր 
(հրուշակեղեն). մրգային խյուսեր (սոուս-
ներ). մարինադներ. չիզբուրգեր (սենդվիչ-
ներ). պեստո (սոուս). բաղադրություններ 
խոզապուխտը ջնարակելու համար. կտավատի 
սերմ սննդի մեջ օգտագործելու համար. ցորենի 
ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
հացահատիկային սալիկներ սպիտակուցների 
բարձր պարունակությամբ. գինեքարաթթու 

խոհարարական նպատակների համար. 
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական 
նպատակների համար. սոուսներ մակա-
րոնեղենի համար. հացահատիկային սալիկներ. 
արմավենու շաքար. պատրաստի խմոր. 
թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ 
կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի համար. 
վարենիկներ (լցոնված խմորի գնդիկներ). 
պելմեններ (խմորի գնդիկներ մսի խճողակով). 
շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի 
համար. քաղցրավենիքից պատրաստված 
զարդարանքներ տորթերի համար. շոկոլա-
դապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. մանրացրած 
սխտոր (համեմունք). բաոցզի (չինական 
կարկանդակներ). բրնձե խմոր խոհարարական 
նպատակների համար. ցզյաոցզի (չինական 
պելմեններ). ռամեն (ճապոնական ճաշատեսակ 
լապշայի հիմքով). օկոնոմիակի (ճապոնական 
բարկահամ բլիթներ ). օկոնոմիակիի համար 
խմորախառնուրդ (ճապոնական բարկահամ 
բլիթներ). բուրիտո. գիմբապ (կորեական 
ճաշատեսակ բրնձի հիմքով). ուտելի թուղթ. 
ուտելի բրնձե թուղթ. թթու դրած բանջարեղեն 
սուր համեմունքով. 

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. գարեջուր. կոճապղպեղի գարե-
ջուր. ածիկի գարեջուր. գարեջրի քաղցու 
(քաղցրահյութ). ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ.  կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպե լիքներ. բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. էսենցիաներ (բնա-
հյութեր) ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
մրգահյութեր. օշարակներ ըմպելիքների 
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություններ 
գազավորված ջուր պատրաստելու համար. 
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). 
բաղադրություններ հանքային ջուր 
պատրաստելու համար. զելտերյան ջուր. 
սեղանի ջրեր. քաղցուներ (քաղցրահյութեր). 
լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ) գարեջուր պատրաստելու 
համար. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). 
օշարակներ լիմոնադների համար. 
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բաղադրություններ լիկյոր պատրաստելու 
համար. ածիկի քաղցու (քաղցրահյութ). խաղողի 
չխմորված քաղցու (քաղցրահյութ). օրշադ. 
սոդայաջուր. շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ 
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. գազավորված ջուր. 
սարսապարիլ (բաղեղի ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ 
ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ 
պտղամսով (ոչ ալկոհոլային). կազդուրիչ 
(իզոտոնիկ) ըմպելիքներ. խնձորի հյութ (ոչ 
ալկոհոլային). կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե-
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ, 
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. օգնություն գործարարության (բիզ-
նեսի) կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների մասին. 
ազդա գրերի փակցնում/ արտաքին գովազդ. 
ներմուծման-արտահանման գործակա լու-
թյուն ների ծառայություններ. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառա յություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
գովազդային նյութերի տարածում. լուսա-
պատճենահանման ծառայություններ. 
վարձա կալական գործակալությունների ծառա-
յություններ. գրասենյակային սարքերի և 
ապարատների վարձույթ. հաշվապահական 
գրքերի վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. աուդիտ (առևտրային 
գործունեության). խորհրդատվություն գործա-
րարության (բիզնեսի) կազմակերպման և 
կառավարման հարցերով. խորհրդատվություն 
աշխատակիցների անձնակազմը կառա-

վարելու հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության (բիզնեսի) կառավարման 
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. օգնություն առև-
տրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնար կությունների կառավարման հար-
ցերում. փաստաթղթերի բազմացում 
(վերարտադրում). գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. գործնական 
փորձաքննություն գործարարության (բիզ-
նեսի) արդյունավետության փորձաքննական 
ծառա յու թյուններ. աճուրդային վաճառք. 
շուկայի ուսումնասիրություն. առև-
տրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
(բիզնեսի) ասպարեզում. գովազդային 
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն 
գործարարության (բիզնեսի) կազմակերպման 
հարցերով. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. ռադիոգովազդ. կոնյունկ-
տուրային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետազոտություններ. ծառայություններ հասա-
րակական հարաբերությունների բնագա-
վառում. սղագրական ծառայություններ. 
հեռուստագովազդ. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
խորհրդատվություն գործարարության (բիզնեսի) 
կառավարման հարցերով. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդա տվություն գործարարության (բիզ-
նեսի) ասպարեզում. տնտեսական կանխա-
տեսում. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
գործնական տեղեկատվություն. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. վճարման փաստա-
թղթերի նախապատրաստում. աշխա-
տակիցների հաստիքների համալրում. 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
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համար. քարտուղարական ծառայություն. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու 
ծառայություններ բացակայող աբոնենտների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում 
երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով. 
հյուրանոցների գործարարական (բիզնես) 
կառավարում. կառավարում ստեղծագործական 
գործարարության (բիզնեսի) ասպարեզում. 
տեղեկատվության հավաքում տվյալների 
համակարգչային բազաներում. տեղեկա-
տվության կանոնակարգում տվյալների 
համակարգչային բազաներում. առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով. 
լուսապատճենահանող սարքավորման 
վարձույթ. ինտերակտիվ գովազդ համա-
կարգչային ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար. գովազդային ժամանակի 
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության 
բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խորհուրդ-
ներ սպառողներին. հեռահաղորդակցական 
ծառայությունների բաժանորդագրում երրորդ 
անձանց համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություն-
ներ (առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. գործարար (բիզնես) 

կառավարում մարզիկների համար. մարքեթինգ 
(շուկայավարում). հեռուստամարքեթինգի 
ծառա յություններ. դեղագործական միջոց-
ների, անասնաբուժական և հիգիենիկ 
պատրաստուկների և բժշկական նշանա-
կության նյութերի մեծածախ կամ մանրածախ 
վաճառք. վաճառասեղանների վարձույթ, 
վաճառքի ցուցափեղկերի (ստենդների) 
վարձույթ. գործարար (բիզնես) և առևտրային 
հարաբերությունների ոլորտներում տեղեկա-
տվության տրամադրում. վաճառքի 
օժանդակման համար որոնման համակարգի 
օպտիմալացում. վեբ-կայքերի երթևեկի 
օպտիմալացում. գովազդային ծառայություններ 
«վճարել մեկ կտտոցով» ppc ծառայություններ. 
առևտրային միջնորդություն (ծառայություն). 
արտահաստիքային աշխատողների գործու-
նեության կառավարում. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և եզրափակում 
երրորդ անձանց համար. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալ-
ների նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
(բիզնես) տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. ծախսերը փոխհատուցող 
ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրության հակիրճ գրության կազմում այլ 
անձանց համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրա-
մադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավատար-
մության ծրագրերի կառավարում. գովազդային 
սցենարների տեքստերի կազմում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանա-
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կավոր բնակատեղով ապահովում. 
տեղերի ամրագրմամբ (հյուրանոցներում, 
պանսիոններում) զբաղվող գործակալու-
թյուններ. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). ծերանոցների ծառայություններ. 
սրճարանների ծառայություններ. նախաճա-
շարանների ծառայություններ. քեմպինգների 
ծառայություններ. ճաշարանների ծառայու-
թյուն ներ.ժամանակավոր բնակատեղերի 
վարձա կալում. պանսիոնների ծառայու-
թյուն ներ. զբոսաշրջիկների համար տների 
ծառայություններ. հյուրանոցների ծառայու-
թյուններ. մանկամսուրների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ. տեղերի 
ամրա գրում պանսիոններում. տեղերի ամրա-
գրում հյուրանոցներում. ինքնասպասարկման 
ռեստորանների ծառայություններ. 
խորտկա րանների ծառայություններ. պան-
սիոններ կենդանիների համար. բարերի 
ծառայություններ. հանգստի բազաների 
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում). 
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղերի 
ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի, 
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 
սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար. վրանների վարձույթ. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու 
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող 
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20170081  (111) 26744
(220) 23.01.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 23.01.2027
(730) Փալդո Քո., Լթդ., KR 
(442) 03.04.2017
(540) 

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

էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 

մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր. սննդային սպիտակուցներ. 
ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). սննդային դոնդողանյութ. 
անձրուկներ (անչոուս). գետնընկույզի յուղ. 
կարագ. կակաոյի յուղ (սննդային). կոկոսի յուղ 
(կարագ). սերուցքային կրեմ. ձվի սպիտակուց. 
արյունախառն երշիկ. արգանակի խտածոներ. 
բաղադրություններ արգանակ պատրաստելու 
համար. խավիար. պահածոյացված մրգեր. 
երշիկեղեն. կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. 
չորացրած կոկոսի ընկույզներ. կոկոսի հեղուկ 
յուղ (սննդային). արգանակ. ապուրներ. 
չամիչ. մանր վարունգ (թթու դրած). սերուցք 
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարած մրգեր. 
կրոկետներ. խեցգետնանմաններ (անկենդան). 
խուրմա. խեցգետիններ (անկենդան). ձկան 
սուկի. շրդանային մակարդներ. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. մրգային դոնդող. 
պտղամիս. սննդային դոնդող. մսային դոնդող. 
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր 
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. 
յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների 
համար. ծովատառեխ (անկենդան). օմարներ 
(անկենդան). եգիպտացորենի յուղ (սննդային). 
յուղ արմավենու կորիզից (սննդային). քնջութի 
յուղ (սննդային). ոստրեներ անկենդան. 
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի 
դեղնուց. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ. 
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու 
համար. կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս 
(կաթնային ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ 
կաթնային ըմպելիքներ. կաթնային 
շիճուկ. լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. 
պահածոյացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ 
(բացի հրուշակեղենից). սննդային ոսկրածուծ. 
միդիաներ (խեցեմորթներ) անկենդան. 
կակղամորթներ անկենդան. արմավենու 
յուղ (սննդային). մշակված ընկույզներ. ձվի 
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված 
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի 
յուղ (սննդային). սննդային ոսկրայուղ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. 
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի 
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խյուս. բանջարեղենային սալաթներ. մրգային 
սալաթներ. սարդինա (անկենդան). սաղմոն 
(անկենդան). կենդանական սննդային ճարպեր. 
թյուննոս (անկենդան). տոմատի հյութ սնունդ 
պատրաստելու համար. արևածաղկի յուղ 
(սննդային). ենթամթերքներ. պահածոյացված 
գետնասնկեր. ընտանի թռչուն (անկենդան). 
մրգակեղև. սննդային ալգինատներ. ծեծած 
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված 
սնկեր. կոկոսի յուղ. կանճրակի յուղ (սննդային). 
լ յարդ. ձկնամթերք (սննդային). մրգային 
չիպսեր. խխունջներ (անկենդան). սպիրտի 
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար 
պատրաստված ծաղկափոշի. սղոցաձև 
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյացված 
ձուկ. պահածոյացված միս. մանր 
ծովախեցգետիններ (անկենդան). խխունջի 
ձվեր. սոյայի շոռ. հարած սերուցք. խոզի միս. 
ուտելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. ձկան 
ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. 
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ. 
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ). 
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի 
թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի 
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. 
կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. 
լոռամրգի խյուս. թահինի (մածուկ քնջութի 
հատիկներից). հումուս (խյուս սիսեռից). 
տապակած ջրիմուռներ. թեթև նախուտեստներ 
մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ. կիմչի (սննդամթերք 
ֆերմենտացված բանջարեղենների հիմքով). 
սոյայի կաթ (կաթի փոխարինիչ). կաթնային 
կոկտեյլներ. այվար (պահածոյացված պղպեղ). 
արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. 
ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի 
մուսեր. ձկան խավիար (մշակված). մշակված 
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվե-
վերա. պահածոյացված սխտոր. բարձր 
սպիտակուցային կաթ. կտավատի յուղ 
խոհարարական նպատակների համար. ցածր 
կալորիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. 
լեցիտին խոհարարական նպատակներով. 
կաթնային ֆերմենտներ խոհարարական 
նպատակների համար. խտացրած կաթ. 
թթվասեր (թթվեցրած սերուցք). արաժան 
(կաթնաթթվային խմորումով մերված կաթ). 
մածուն (թթվեցրած կաթ). տոմատի մածուկ. 

դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավիար. 
գետնընկույզի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. նշի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. բրնձի կաթ (կաթի 
փոխարինիչ). պահածոյացված արտիճուկ. 
մշակված մրգերից կոմպոզիցիա. կաթի փոշի. 
յակիտորի. բուլգոգի (կորեական մսային 
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված 
պնդուկ. պահածոյացված հատապտուղներ.

դաս 30. արիշտա. վերմիշել. արագ 
պատրաստման արիշտա. սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ. տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. 
հաց. խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն) և 
հրուշակեղեն.  շաքար. մեղր. կերամաթ. 
խմորիչներ. հացաթխման փոշիներ. աղ. 
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց. ջրիմուռներ (համեմունք).  
խողովակային մակարոններ. նշով խմոր. 
անիսոնի սերմ. աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն 
նոր տարվա տոնածառերը զարդարելու համար. 
ոչ բուժիչ թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
սննդի բուրավետարարներ. սուր համեմունքներ 
(համեմանք). հաց անխաշ խմորից. աղ 
սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային 
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. 
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք). 
կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի (ամոքանք). 
հացահատիկային արտադրանք. ծամոն 
(մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). 
թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակներ. մեխակ 
(ամոքանք). համեմունքներ. քաղցրավենիք. 
եգիպտացորենի փաթիլներ. ադիբուդի. 
կայունարարներ խփված սերուցքի համար. 
պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային 
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ 
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի. 
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում. 
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք. 
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային 
ալյուր. բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի 
ալյուր. մանանեխի փոշի. գարու ալյուր. 
սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. սննդային 
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օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար 
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի 
հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց 
խմոր հրուշակեղենի համար. կոճապղպեղ 
(ամոքանք). կապակցող նյութեր պաղպաղակի 
համար (սննդային սառույց). բնական կամ 
արհեստական սառույց. սառույց սառեցման 
համար. գլյուկոզա խոհարարական 
նպատակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
կապակցող նյութեր երշիկեղենի համար. 
մակարուն (նշով թխվածք).  մակարոնային 
արտադրանք. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. ածիկաշաքար. մաթ. կերամափի 
օշարակ. անանուխ (դաղձ) քաղցրավենիքի 
համար. մաքրած գարի. մանանեխ. մշկընկույզ. 
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. 
բուլկիներ. պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). 
պիցաներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի 
ալյուր. պուդինգ (քաղցրակուտապ). 
պրալինե. ռավիոլի. մատուտակի կոնֆետներ 
(հրուշակեղեն). զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի 
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. վանիլին 
(վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա 
մսով (կերակուր). պաշտետով կարկանդակներ. 
տնային պայմաններում միսը փափկացնող 
մթերքներ. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի հիմքով 

ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). փաթիլներ (հացահատիկային 
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս 
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի 
համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. 
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար. 
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. 
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց), չատնի 
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. 
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. համեմունքներ սալաթների համար. 
թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. 
մսային թանձր ամոքանք. խյուս սոյայի ունդերից 
(համեմունք). հացահատիկների հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի ձավար. 
հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա (նատրիումի 
բիկարբոնատ սննդի համար). պահածոյացված 
բանջարանոցային խոտեր (համեմունքներ). 
արիշտայի (լապշայի) հիմքով ճաշատեսակներ. 
ջնարակ (քաղցրաշերտ) ամոքահունց խմորով 
թխվածքեղենի համար. աղանդերային մուսեր 
(հրուշակեղեն). մրգային խյուսեր (սոուսներ). 
մարինադներ. չիզբուրգեր (սենդվիչներ). 
պեստո (սոուս). բաղադրություններ 
խոզապուխտը ջնարակելու համար. կտավատի 
սերմ սննդի մեջ օգտագործելու համար. ցորենի 
ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
հացահատիկային սալիկներ սպիտակուցների 
բարձր պարունակությամբ. գինեքարաթթու 
խոհարարական նպատակների համար. 
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական 
նպատակների համար. սոուսներ 
մակարոնեղենի համար. հացահատիկային 
սալիկներ. արմավենու շաքար. պատրաստի 
խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ 
կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի համար. 
վարենիկներ (լցոնված խմորի գնդիկներ). 
պելմեններ (խմորի գնդիկներ մսի խճողակով). 
շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի 
համար. քաղցրավենիքից պատրաստված 
զարդարանքներ տորթերի համար. 
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. մանրացրած 
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սխտոր (համեմունք). բաոցզի (չինական 
կարկանդակներ). բրնձե խմոր խոհարարական 
նպատակների համար. ցզյաոցզի (չինական 
պելմեններ). ռամեն (ճապոնական ճաշատեսակ 
լապշայի հիմքով). օկոնոմիակի (ճապոնական 
բարկահամ բլիթներ ). օկոնոմիակիի համար 
խմորախառնուրդ (ճապոնական բարկահամ 
բլիթներ). բուրիտո. գիմբապ (կորեական 
ճաշատեսակ բրնձի հիմքով). ուտելի թուղթ. 
ուտելի բրնձե թուղթ. թթու դրած բանջարեղեն 
սուր համեմունքով. 

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր. 
ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. 
գարեջուր. կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի 
գարեջուր. գարեջրի քաղցու (քաղցրահյութ). 
ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ.  
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. 
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. էսենցիաներ (բնահյութեր) ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր 
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազա-
վորված ջուր պատրաստելու համար. 
լիթիումաջուր. հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). 
բաղադրություններ հանքային ջուր 
պատրաստելու համար. զելտերյան ջուր. 
սեղանի ջրեր. քաղցուներ (քաղցրահյութեր). 
լիմոնադներ. գայլուկի լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ) գարեջուր պատրաստելու 
համար. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). 
օշարակներ լիմոնադների համար. 
բաղադրություններ լիկյոր պատրաստելու 
համար. ածիկի քաղցու (քաղցրահյութ). խաղողի 
չխմորված քաղցու (քաղցրահյութ). օրշադ. 
սոդայաջուր. շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ 
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. գազավորված ջուր. 
սարսապարիլ (բաղեղի ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ 
ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ 
պտղամսով (ոչ ալկոհոլային). կազդուրիչ 
(իզոտոնիկ) ըմպելիքներ. խնձորի հյութ (ոչ 

ալկոհոլային). կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե-
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ, 
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. օգնություն գործարարության 
(բիզնեսի) կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների մասին. 
ազդագրերի փակցնում/ արտաքին գովազդ. 
ներմուծման-արտահանման գործակա լու-
թյուն ների ծառայություններ. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառա յություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
գովազդային նյութերի տարածում. 
լուսապատ ճենահանման ծառայություններ. 
վարձա կալական գործակալությունների ծառա-
յություններ. գրասենյակային սարքերի և 
ապարատների վարձույթ. հաշվապահական 
գրքերի վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. աուդիտ (առևտրային 
գործունեության). խորհրդատվություն գործա-
րարության (բիզնեսի) կազմակերպման և 
կառավարման հարցերով. խորհրդատվություն 
աշխատակիցների անձնակազմը կառա-
վարելու հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության (բիզնեսի) կառավարման 
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնար-
կությունների կառավարման հարցե-
րում. փաստաթղթերի բազմացում 
(վերար տադրում). գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. գործնական 
փորձաքննություն գործարարության (բիզնեսի) 
արդյունավետության փորձաքննական 
ծառայություններ. աճուրդային վաճառք. 
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շու կայի ուսումն ասիրություն. առև տրային 
գործունեության գնահատում. հետա-
զոտություններ գործարարության (բիզնեսի) 
ասպարեզում. գովազդային նյութերի վարձույթ. 
խորհրդատվություն գործարարության (բիզնեսի) 
կազմակերպման հարցերով. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. ռադիոգովազդ. 
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետազոտություններ. ծառայություններ 
հասա րակական հարաբերությունների բնա-
գավառում. սղագրական ծառայություններ. 
հեռուստագովազդ. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
խորհրդա տվություն գործարարության (բիզնեսի) 
կառա վարման հարցերով. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության (բիզնեսի) 
ասպարեզում. տնտեսական կանխատեսում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրա-
յին կամ գովազդային նպատակներով. գործնա-
կան տեղեկատվություն. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. վճարման 
փաստա թղթերի նախապատրաստում. 
աշխատակիցների հաստիքների համալրում. 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություն. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու 
ծառայություններ բացակայող աբոնենտների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում 
երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով. 
հյուրանոցների գործարարական (բիզնես) 
կառավարում. կառավարում ստեղծագործական 
գործարարության (բիզնեսի) ասպարեզում. 
տեղեկատվության հավաքում տվյալների 
համակարգչային բազաներում. տեղեկա-
տվության կանոնակարգում տվյալների 
համակարգչային բազաներում. առևտրական 

ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով. 
լուսապատճենահանող սարքավորման 
վարձույթ. ինտերակտիվ գովազդ համա-
կարգչային ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար. գովազդային ժամանակի 
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության 
բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խորհուրդներ 
սպառողներին. հեռահաղորդակցական 
ծառայությունների բաժանորդագրում երրորդ 
անձանց համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. գործարար (բիզնես) 
կառավարում մարզիկների համար. մարքեթինգ 
(շուկայավարում). հեռուստամարքեթինգի 
ծառայություններ. դեղագործական միջոց-
ների, անասնաբուժական և հիգիե-
նիկ պատրաստուկների և բժշկական 
նշանակության նյութերի մեծածախ կամ 
մանրածախ վաճառք. վաճառասեղանների 
վարձույթ, վաճառքի ցուցափեղկերի 
(ստենդների) վարձույթ. գործարար (բիզնես) և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում. վաճառքի 
օժանդակման համար որոնման համակարգի 
օպտիմալացում. վեբ-կայքերի երթևեկի օպտի-
մալացում. գովազդային ծառայություններ 
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«վճարել մեկ կտտոցով» ppc ծառայություններ. 
առևտրային միջնորդություն (ծառայություն). 
արտահաստիքային աշխատողների գործու-
նեության կառավարում. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և եզրափակում 
երրորդ անձանց համար. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
(բիզնես) տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. ծախսերը փոխհատուցող 
ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրության հակիրճ գրության կազմում այլ 
անձանց համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրա-
մադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավատար-
մության ծրագրերի կառավարում. գովազդային 
սցենարների տեքստերի կազմում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանա-
կավոր բնակատեղով ապահովում. 
տեղերի ամրագրմամբ (հյուրանոցներում, 
պանսիոններում) զբաղվող գործակա-
լություններ. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). ծերանոցների ծառայություններ. 
սրճարանների ծառայություններ. նախաճաշա-
րանների ծառայություններ. քեմպինգների 
ծառայություններ. ճաշարանների ծառայու-
թյուններ.ժամանակավոր բնակատեղերի 
վարձակալում. պանսիոնների ծառայու-
թյուններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառայու-

թյուններ. ռեստորանների ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում պանսիոններում. տեղերի 
ամրագրում հյուրանոցներում. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառա յու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
պանսիոններ կենդանիների համար. բարերի 
ծառայություններ. հանգստի բազաների 
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում). 
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղերի 
ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի, 
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 
սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար. վրանների վարձույթ. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու 
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող 
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20170186  (111) 26745
(220) 09.02.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 09.02.2027
(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստա ընկե-
րություն» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Հովսեփյան 26, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրա գ ույն, սև, սպիտակ, բաց և մուգ կապույտ 
գու նային համակցությամբ:
(511) 

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հեռուստահաղորդումների պատ-

րաստում: 
_____________________

(210) 20170226  (111) 26746
(220) 17.02.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 17.02.2027
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(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահրամ 
Հակոբյան, Երևան, Եղ. Թադևոսյան 13/1, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. ոչ 
բուժական օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ, 
ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ։

_____________________

(210) 20170260  (111) 26747
(220) 22.02.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 22.02.2027
(730) «Գիֆտքարտս» ՍՊԸ, Երևան, Դեմիրճյան 
40, բն. 66, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(526) «Giftcardmall» բառը և «.am» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. նվեր կտրոնների վաճառք:
_____________________

(210) 20170329  (111) 26748
(220) 09.03.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 09.03.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վոլոդյա Կարա-
պետյան, Երևան, Մինաս Ավետիսյան 1-ին փ., 
տուն 8, AM 
(442) 03.04.2017
(540) 

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

դաս 39. բեռնափոխադրումներ և ուղևորա-
փոխադրումներ:

_____________________

(210) 20170330  (111) 26749
(220) 09.03.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 09.03.2027
(730) «Արմբուրգեր» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 
25/14, բն. 51, AM 
(442) 18.04.2017
(540) 

(591) «club» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. զվարճություններ, դիսկոտեկ, 
կարաոկե, մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում, խաղային 
ատրակցիոններ, բոուլինգ, ֆիթնես և 
առողջարարական ակումբներ, գիշերային 
ակումբներ:

_____________________
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(210) 20170331  (111) 26750
(220) 09.03.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 09.03.2027
(730) «Արմբուրգեր» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 
25/14, բն. 51, AM 
(442) 18.04.2017
(540) 

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

դաս 43. ռեստորանների, ինքնասպա-
սարկման ռեստորանների ծառայություններ, 
ճաշատեսակների պատրաստման և առաքման 
ծառայություններ: 

_____________________

(210) 20170419  (111) 26751
(220) 28.03.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 28.03.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ավիկ Եփրեմյան, 
ք. Աբովյան, Գեղարդի 3/3, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 35. հագուստի խանութ.
դաս 42. համակարգչային դիզայն, վեբ 

կայքերի պատրաստում:
_____________________

(210) 20170505  (111) 26752
(220) 14.04.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 14.04.2027
(730) «Վադատեք» ՓԲԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1-ին թաղ., շ. 49, բն. 31, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումների և հետազո տու-
թյունների ծառայություններ. համա կարգչային 
ապարատների և ծրագրային ապահով ման 
մշակում և զարգացում:

_____________________

(210) 20170511  (111) 26753
(220) 18.04.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 18.04.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անուշ Մովսեսյան, 
Երևան, Րաֆֆու 39/60, AM 
(442) 16.06.2017
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(540) 

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20170543  (111) 26754
(220) 21.04.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 21.04.2027
(730) Քիմբերլի-Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US 
(442) 15.05.2017
(540) 

(526) «COMFORT-PROTECT» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 5. խանձարուրներ և հիգիենիկ 
կիսա վար տիքներ անմիզապահությամբ 
տառա  պող ների համար, միջադիրներ անմիզա-
պահու թյամբ տառապողների համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20170578  (111) 26755
(220) 28.04.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 28.04.2027

(730) «Մաթևոսյան վայն» ՍՊԸ, Վայոց ձորի 
մարզ, գ. Աղավնաձոր 30/5, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(526) Բացի «MATEVOSYAN», «ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ» 
գրառումներից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20170579  (111) 26756
(220) 28.04.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 28.04.2027
(730) «Մաթևոսյան վայն» ՍՊԸ, Վայոց ձորի 
մարզ, գ. Աղավնաձոր 30/5, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 
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(526) Բացի «MATEVOSYAN», «ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ» 
գրառումներից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, մոխրագույն և կարմիր գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20170596  (111) 26757
(220) 03.05.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 03.05.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր  Նշան Խաչա-
տրյան, ք. Վաղարշապատ, Կամոյի 1/1, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

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

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-
քա վորումների տեղակայում:

_____________________

(210) 20170611  (111) 26758
(220) 04.05.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 04.05.2027
(730) Արմեն Այվազյան, Երևան, Դավիթաշեն 
1-ին թաղ., շ. 44, բն. 27, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

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

դաս 35. մանրածախ և մեծածախ առևտուր:
_____________________

(210) 20170653  (111) 26759
(220) 10.05.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 10.05.2027
(730) «Մետալ գրուպ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Օհանովի 
46/1, բն. 1, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(526) «METAL» և «GROUP» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 6. պողպատե խողովակներ, ջրմուղի 
մետաղական խողովակներ, մետաղական 
անկյունակներ, մետաղական արկղիկներ 
դրամի համար, մետաղական ցանցեր, 
ցանցավոր մետաղական ցանկապատ, 
մետաղական ցանկապատ, մետաղական 
կցորդիչներ խողովակների համար, պողպատյա 
կառուցվածքներ, շինարարական մետաղական 
հիմնակմախքներ, խողովակների մետաղական 
արմունկներ, մետաղական ցանկապատեր, 
մետաղական դռներ.

դաս 35. առևտուր.
դաս 37. շինարարություն, տեղեկատվու-

թյուն շինարարության հարցերով, շինարարա-
կան տեխնիկայի վարձույթ, վերամբարձ 
կռունկների վարձույթ (շինարարական 
սարքավորում), տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկում, վնասված 
տրանսպորտային միջոցների վերանորոգում, 
տրանսպորտային միջոցների լվացում.

դաս 39. բեռների տեղափոխում, փոխա-
դրումներ բեռնատար ավտոտրանսպորտով, 
միջնորդություն փոխադրումների դեպքում, 
ավտոմեքենաների վարձույթ, տրանսպորտային 
ծառայություններ, բեռների առաքում:

_____________________

(210) 20170657  (111) 26760
(220) 10.05.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 10.05.2027
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(730) «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Թբի-
լիսյան խճուղի 25, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

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

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր 
պահպանման և փոխադրման համար. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված եղջյուր, 
ոսկոր, փղոսկր կամ սադափ. խեցի. ծովի 
փրփուր. սաթ.

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

_____________________

(210) 20170665  (111) 26761
(220) 11.05.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 11.05.2027
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(526) «глазированные вафельные конфеты» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

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

դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝ 
շոկոլադապատ վաֆլե կոնֆետներ:

_____________________

(210) 20170666 (111) 26762
(220) 11.05.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 11.05.2027
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

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

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. 
խածատող, սևեռակայող նյութեր, չմշակված 
բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման 
մետաղներ գեղանկարչության, գեղազարդման 
նպատակների և գեղարվեստական 
տպագրության համար.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. 
շար ժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). մեքենաների 
կցոր դիչներ և փոխանցման տարրեր 
(բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ 
հավկիթների համար. առևտրի ավտոմատներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ (ձեռքով կառա-
վարվող). դանակավոր իրեր, պատառաքաղներ 
և գդալներ. սառը զենք. ածելիներ.
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դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.

դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 19. ոչ մետաղական շինանյութեր. 

ոչ մետաղական կոշտ խողովակներ շինարա-
րական նպատակների համար. ասֆալտ, 
խեժեր և բիտում. ոչ մետաղական շարժական 
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ մետա-
ղական հուշարձաններ.

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածա-
գործության համար.

դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկներ. զարդարանքներ մազերի համար. 
արհեստական մազեր.

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական)։

_____________________

(210) 20170667  (111) 26763
(220) 11.05.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 11.05.2027
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(526) «վանիլային պաղպաղակ» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, դեղին, բաց և մուգ կապույտ, ծիրանագույն 
և վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. ալյուր և հացահատիկային 
մթերքներ. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. 
պաղպաղակ. շաքար, սառույց։

_____________________

(210) 20170668 (111) 26764
(220) 11.05.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 11.05.2027
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց։

_____________________

(210) 20170669 (111) 26765
(220) 11.05.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 11.05.2027
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(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, բաց և մուգ ոսկեգույն, փիրուզագույն, 
շագանակագույն և կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց։

_____________________

(210) 20170670  (111) 26766
(220) 11.05.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 11.05.2027
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց։

_____________________

(210) 20170671  (111) 26767
(220) 11.05.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 11.05.2027
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(526) Բացի «Grand Candy» արտահայտությու-
նից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպա նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կարմիր, կապույտ, ոսկեգույն, բաց և 
մուգ շագանակագույն և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝ 
շոկոլադե սալիկներ:

_____________________
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(210) 20170685 (111) 26768
(220) 12.05.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 12.05.2027
(730) Արսեն Կազումյան, Երևան, Վարդանանց 
երկրորդ նրբ., շ. 6, բն. 3, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(526) «COFFEESHOP» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպի տակ և շագանակագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20170714  (111) 26769
(220) 17.05.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 17.05.2027
(730) «Ֆիշ» ՍՊԸ, Երևան, Մոլդովական 48, բն. 
10, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(526) «FISH HOUSE» և «GRILL BAR» արտահայ-
տություններն ինքնուրույն պահպա նության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
աղյուսագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում:
_____________________

(210) 20170720  (111) 26770
(220) 17.05.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 17.05.2027
(730) Ե. & Ջ. Գալլո Վայնրի, US 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20170721  (111) 26771
(220) 17.05.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 17.05.2027
(730) Ե. & Ջ. Գալլո Վայնրի, US 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________
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(210) 20170722  (111) 26772
(220) 17.05.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 17.05.2027
(730) Ե. & Ջ. Գալլո Վայնրի, US 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20170748  (111) 26773
(220) 19.05.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 19.05.2027
(730) «Էքստրա քոմ» ՍՊԸ, Երևան, 0012, 
Արաբկիր, Թավրիզյան 35/1, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

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

դաս 39. տուրիստական գործակալու թյուն-
ների ծառայություններ.

դաս 41. ուսումնական կենտրոն:
_____________________

(210) 20170750  (111) 26774
(220) 19.05.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 19.05.2027
(730) Զավեն Յուրիի Առաքելյան, Երևան, 
Մադոյան փ., տուն 14, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

_____________________

(210) 20170782  (111) 26775
(220) 24.05.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 24.05.2027
(730) «Սինեպրո» ՍՊԸ, Երևան, Թամանյան 2, 
բն. 47, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 41. ֆիլմերի և հեռուստահաղորդումների 

արտադրություն:
_____________________

(210) 20170791  (111) 26776
(220) 26.05.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 26.05.2027
(730) Արմեն Նորիկի Պետրոսյան, Երևան, 
Զավարյան 64, բն. 38, AM 
(442) 16.06.2017
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(540) 

(511) 
դաս 35. տղամարդկանց հագուստի վաճառք:

_____________________

(210) 20170798  (111) 26777
(220) 26.05.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 26.05.2027
(730) «Գեյմ-սերվիս» ՓԲԸ, Երևան, 0025, Ալեք 
Մանուկյան 2, AM 
(442) 16.08.2017
(540) 

(526) «TENNIS CLUB» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կարմիր, 
կապույտ, ծիրանագույն, շագանակագույն և 
նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. թենիսի ակումբների ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20170803 (111) 26778
(220) 29.05.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 29.05.2027

(730) Փրոքթր ընդ Գեմբլ Բիզնիս Սըրվիսիզ 
Քենըդա Քամփնի, CA 
(442) 17.07.2017
(310) 016412173   (320) 28.02.2017   (330) EM
(540) 

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

դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ 
ատամների խնամքի համար. պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի հիգիենայի համար. 
պատրաստուկներ ատամների մաքրման 
համար. ոչ բուժական ատամի մածուկներ. 
լոսյոններ ատամների մաքրման համար. 
պատրաստուկներ ատամների պրոթեզները 
մաքրելու համար. պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի ողողման համար 
(բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների). ատամի էլիքսիրներ, ոչ 
բուժական. ոչ բուժական աերոզոլներ բերանի 
խոռոչի համար. աերոզոլներ շնչառությունը 
թարմացնելու համար. շերտիկներ շնչառությունը 
թարմացնելու համար. աերոզոլներ կոկորդի 
համար (ոչ բուժական). ժելեր ատամների 
սպիտակեցման համար. ատամները 
սպիտակեցնող պատրաստուկներով տոգորված 
ատամներ սպիտակեցնող շերտիկներ 
(կոսմետիկա). փայլեցնող նյութեր ատամների 
համար. պատրաստուկներ ատամների 
պրոթեզների ողորկման համար. ոչ բուժական 
ատամի փոշիներ. խոնավացված ատամի փոշի. 
անձնական օգտագործման ներկող հաբեր 
ատամնափառը հայտնաբերելու համար.

դաս 21. ատամի խոզանակներ. ձեռքի 
ատամի խոզանակներ. ատամի էլեկտրական 
խոզանակներ. գլխիկներ էլեկտրական 
խոզանակների համար. նյութեր խոզանակներ 
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պատրաստելու համար. պարագաներ 
ատամների մաքրման համար. ատամի թելեր. 
ատամի փայտիկներ անձնական օգտագործ-
ման համար. ատամնաքչփորիչներ. բռնիչներ 
ատամնաքչփորիչների համար. խոզանակներ. 
բռնիչներ ատամի խոզանակների համար. 
պատյաններ խոզանակների համար. 
տարողություններ ատամի մածուկների համար. 
ատամի խոզանակներ և թելեր պարունակող 
հավաքակազմեր բերանի խոռոչի խնամքի 
համար. տուփեր ատամների պրոթեզների 
համար. խոզանակներ ատամների պրոթեզների 
մաքրման համար. փոքր վաննաներ ատամների 
պրոթեզների համար. միջատամնային 
խոզանակներ ատամների մաքրման համար. 
հարմարանքներ բերանի խոռոչը ողողելու 
համար. ուլտրաձայնային հարմարանքներ 
ատամների պրոթեզների մաքրման համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170822  (111) 26779
(220) 02.06.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 02.06.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիլիթ Գևորգյան, 
Երևան, Լենինգրադյան 40ա, բն. 9, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:

_____________________

(210) 20170861  (111) 26780
(220) 12.06.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 12.06.2027
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի տուն 43, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(526) «ԱՐՄԵՆԻԱ», «ARMENIA», «АРМЕНИЯ» 
բառերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի)։

_____________________

(210) 20170863 (111) 26781
(220) 13.06.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 13.06.2027
(730) Մաթթել, Ինք., US 
(442) 17.07.2017
(540) 

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

խական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համա-
կարգիչներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. կրակմարիչներ. հեծանիվների 
սաղավարտներ. սպորտային սաղավարտներ. 
տեսախաղերի համակարգչային ծրագրեր. 
ռադիոհաղորդիչներ. տեսաերիզներ. CD-ներ. 
արևային ակնոցներ. ակնոցներ. հպա-
ոսպնյակներ. մագնիսներ. հեռախոսներ. 
հեռախոսների պատյաններ. մագնիսական 
քարտեր. էլեկտրոնային խաղեր. ռադիո–
տեսադայակ. համակարգչային ծրագրեր. 
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ներբեռնվող համակարգչային ծրագրային 
հավելվածներ. բջջային հեռախոսներ. 
լուսանկարչական ապարատներ. մուլտի-
պլիկացիոն ֆիլմեր. կինոժապավեններ. 
կշեռքներ երեխաների համար. էլեկտրոնային 
օրագիր. անձնական լեփթոփ համակարգիչների 
պատյաններ. ականջակալներ. լողի ակնոցներ. 
լողի բաճկոններ. փրկարար բաճկոնակներ. 
սուլիչներ. համակարգիչների պատյաններ.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ. հեծանիվներ. վագոնիկներ. 
մանկասայլակներ.  նստոցներ ավտոմոբիլների 
համար. մոտոռոլլեր. եռանիվ տրանսպորտային 
միջոցներ. նորածինների սայլակներ. 
դիմապակու արևապաշտպանիչ հովհարներ 
ավտո մոբիլների համար, անվտանգության 
գոտիների բարձիկներ, օրգանայզերներ 
ավտոմեքենաների համար, ավտոմոբիլների 
նստոցների բարձիկներ, պատյաններ 
ղեկերի համար. տրանսպորտային միջոցներ. 
բեռնախցիկներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. տրանսպորտային միջոցների ներսի 
պաստառներ. տրանսպորտային միջոցների 
նստոցների գլխակալներ. արևապաշտպան 
հարմարանքներ ավտոմոբիլների համար. 
անվտանգության գոտիներ տրանսպորտային 
միջոցների նստոցների համար. շրջադարձի 
ցուցիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. պատյաններ տրանսպորտային 
միջոցների նստոցների համար. ցեխից, կեղտից 
պաշտպանող վահանակներ. հեծանիվների 
զանգեր. ավտոմեքենաների պիտույքներ.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպա գրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
նյութեր նկարիչների և նկարչության 
համար. վրձիններ. ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ. պլաստմասսայե 
թերթեր, ժապավեններ և տոպրակներ 
փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ. 

գրենական պիտույքներ. օրացույցներ. 
ամսագրեր. ինքնասոսնձվող պիտակներ 
(գրասենյակային). լուսանկարչական ալբոմներ. 
ծեփելու համար կավ. դրոշմակներ (կնիքներ). 
քարտեր. փաթեթավորման թուղթ. նվեր 
տոպրակներ. գրչատուփեր. մատիտներ. 
գրիչներ. մարկերներ. գունամատիտներ. 
ծալամեքենաներ (գրասենյակային). թղթե 
տոնական զարդարանքներ. թղթե անձե-
ռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ գրիմը 
հեռացնելու համար. գրքեր. թղթե դրոշներ. թղթե 
ժապավեններ. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). 
ամսագրեր. ինքնասոսնձվող պատկերներ 
տրանսպորտային միջոցների համար.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի 
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր. 
պարանոցակապեր, սանձափոկեր և հագուստ 
կենդանիների համար. անձրևանոցներ. 
կանացի պայուսակներ.  ուղեբեռ. քսակներ. 
դրամապանակներ. թիկնապայուսակներ. 
գոտկատեղին կրվող պայուսակներ. 
պայուսակներ. տնտեսական պայուսակներ. 
պայուսակներ խանձարուրների համար.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
դիմակահանդեսի կոստյումներ.

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապարատներ 
տեսախաղերի համար. մարմնամարզական 
և սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր. 
խաղաքարտեր. պինատներ. փուչիկներ. 
խաղալիքներ կամ փազլներ պարունակող 
գորգեր. դիմակներ (խաղալիքներ). 
ավտոմոբիլների և գնացքների գծուղիների 
խաղալիք հավաքակազմեր. խաղալիք 
կենդանիներ. էլեկտրոնային խաղալիքներ. 
անվավոր տախտակներ սահելու համար. թռչող 
սկավառակներ (խաղալիքներ). չմուշկներ. 
անվավոր չմուշկներ. բեյսբոլի ձեռնոցներ. 
սահնակներ (սպորտային ապրանքներ). 
խաղալիք պատկերաքանդակներ. խաղալիք 
կոնստրուկտորներ. տիկնիկի կահույք. 
օդապարուկներ. բասկետբոլի գնդակներ. 
ֆուտբոլի գնդակներ. խաղալիք գնացք. խաղալիք 
ինքնաթիռ. ձկնորսական կարթեր. սերֆինգի 
տախտակներ. ինքնագլորներ (խաղալիքներ). 
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գեղադիտակներ. թենիսի ձեռնաթիակներ 
(ռակետներ). թենիսի գնդակներ. չխչխկաններ 
(խաղալիքներ). ջրային ներքնակներ հանգստի 
համար.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. առցանց զվարճություններ. 
կենդանի բեմական ներկայացումներ. 
առցանց խաղեր. հերոսների կերպարներով 
հանրային ներկայացումներ. զվարճությունների 
ծառայություններ. հեռուստաշոուներ. հեռուս-
տատեսային զվարճալի հաղորդումներ. 
կենդանի թատերական ներկայացումներ. 
առցանց էլեկտրոնային հրատարակումների 
տրամադրում, ոչ ներբեռնվող. շոուների 
կամ ցուցահանդեսների կազմակերպում. 
խաղալիքների վարձույթ. խաղերի վարձույթ: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170864 (111) 26782
(220) 13.06.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 13.06.2027
(730) Փրոքթր ընդ Գեմբլ Բիզնիս Սըրվիսիզ 
Քենըդա Քամփնի, CA 
(442) 17.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 21. ատամի խոզանակներ. ձեռքի 

ատամի խոզանակներ. ատամի էլեկ-
տրական խոզանակներ. գլխիկներ էլեկտրա-
կան խոզանակների համար. նյութեր 
խոզանակներ պատրաստելու համար. ատամի 
թելեր. ատամի թելով ատամնափորիչներ. 
ատամնաքչփորիչներ. խոզանակներ. բռնիչներ 
ատամի խոզանակների համար. պատյաններ 
խոզանակների համար. ատամի  խոզանակներ 
և ատամի թելեր պարունակող հավաքակազմեր 
բերանի խոռոչի խնամքի համար. խոզանակներ 
ատամների պրոթեզների մաքրման համար. 
միջատամնային  խոզանակներ ատամների 
մաքրման համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170906 (111) 26783
(220) 16.06.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 16.06.2027
(730) Ե. & Ջ. Գալլո Վայնրի, US 
(442) 03.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20170909 (111) 26784
(220) 19.06.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 19.06.2027
(730) «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան 
խճուղի 25, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

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

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. 
խածատող, սևեռակայող նյութեր, չմշակված 
բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման 
մետաղներ գեղանկարչության, գեղազարդման 
նպատակների և գեղարվեստական տպա-
գրության համար.

դաս 6. սովորական մետաղներ և 
դրանց համահալվածքներ. հանքանյութեր. 
շինարարական մետաղյա նյութեր. շարժական 
մետաղյա կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ 
էլեկտրական սովորական մետաղյա ճոպաններ 
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և լարեր. մետաղյա և երկաթակապ փոքր 
իրեր. մետաղյա բեռնարկղեր պահպանման և 
փոխադրման համար. անկիզելի պահարաններ.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. 
շարժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). մեքենաների կցոր-
դիչներ և փոխանցման տարրեր (բացա-
ռությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ 
հավկիթների համար. առևտրի ավտոմատներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ (ձեռքով 
կառավարվող). դանակավոր իրեր, պատա-
ռաքաղներ և գդալներ. սառը զենք. ածելիներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա-
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր.

դաս 17. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, ասբեստ, փայլար 
և այդ նյութերի փոխարինիչներ. մասնակի 
մշակված պլաստմասսաներ և ռետիններ. 
խծուծման, խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ 
մետաղական ճկուն խողովակներ.

դաս 19. ոչ մետաղական շինանյութեր. 
ոչ մետաղական կոշտ խողովակներ շինա-
րարական նպատակների համար. ասֆալտ, 
խեժեր և բիտում. ոչ մետաղական շարժական 

կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ 
մետաղական հուշարձաններ.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր 
պահպանման և փոխադրման համար. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված եղջյուր, 
ոսկոր, փղոսկր կամ սադափ. 

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. առևտուր, խանութներում 
մանրամեծածախ առևտրի ծառայություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքա վորումների տեղակայում:

_____________________

(210) 20170924  (111) 26785
(220) 21.06.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 21.06.2027
(730) «Ա-ԹիՎի» ՍՊԸ, Երևան, Եղվարդի խճ. 1, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. տեսագրում, կրկնօրինակում, 
կինոստուդիաների ծառայություններ, միկրո-
ֆիլմերի ստեղծում, տեսագրությունների 
մոնտաժում, ռադիո և հեռուստատեսային 
ծրագրերի մոնտաժում, երաժշտության 
ստեղծում, հեռուստատեսային և կինո-
սցենարների գրում, համերգների կազմա-
կերպում և անցկացում, մրցույթների 
կազմակերպում, հեռուստատեսային զվարճալի 
հաղորդումներ, կինոֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային հոլովակների, 
սցենարներ գրելու ծառայություններ, 
բացառաթյամբ գովազդայիններից, շոու 
ծրագրեր:

_____________________
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(210) 20170925  (111) 26786
(220) 21.06.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 21.06.2027
(730) «Ա-ԹիՎի» ՍՊԸ, Երևան, Եղվարդի խճ. 1, 
AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. տեսագրում, կրկնօրինակում, 
կինոստուդիաների ծառայություններ, միկրո-
ֆիլմերի ստեղծում, տեսագրությունների 
մոնտաժում, ռադիո և հեռուստատեսային 
ծրագրերի մոնտաժում, երաժշտության 
ստեղծում, հեռուստատեսային և կինո-
սցենարների գրում, համերգների կազմա-
կերպում և անցկացում, մրցույթների 
կազմակերպում, հեռուստատեսային զվարճալի 
հաղորդումներ, կինոֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային հոլովակների, 
սցենարներ գրելու ծառայություններ, 
բացառությամբ գովազդայիններից, շոու 
ծրագրեր:  

_____________________

(210) 20170926  (111) 26787
(220) 21.06.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 21.06.2027
(730) «Ռուբին-օլիմպիա» ՍՊԸ, Երևան, 
Բարբյուսի 67, բն. 22, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20170957  (111) 26788
(220) 27.06.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 27.06.2027
(730) Ամուաժ ԷսԷյՕուՍի, OM 
(442) 16.08.2017
(310) 016883671   (320) 19.06.2017   (330) EU
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական օճառներ. օծանելի -

քային իրեր (պարֆյումերիա). օծանելիք. հոտա-
վետ նյութեր. եթերային յուղեր. ոչ բուժական 
կոսմետիկական միջոցներ. ոչ բուժական 
լոսյոններ մազերի համար. պատրաստուկներ 
մազերի և մաշկի խնամքի համար. 
կոսմետիկական կրեմներ և լոսյոններ մարմնի 
և դեմքի համար. դիմափոշի. պատրաստուկներ 
լոգարանում և ցնցուղարանում օգտագործելու 
համար. հոտազերծիչներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20171003  (111) 26789
(220) 06.07.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 06.07.2027
(730) «Ալլեգրո» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր փ. 39, 
շ. 1 Ա, բն. 31 Ա, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

( 526 )  «SPORT  CULTUR AL  COMPLEX» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
սպորտային հրապարակների վարձույթ. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

66

ՄԱՍ 1

66

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/1 

01 . 1 2 . 20 17

թենիսի կորտերի վարձույթ. ֆիզիկական 
դաստիարակություն. տեղեկատվություն 
կրթության և դաստիարակության հարցերով. 
տեղեկատվություն հանգստի հարցերով. 
տեղեկատվություն զվարճության հարցերով. 
մարմնամարզության ուսուցում. գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն). 
պարահանդեսների կազմակերպում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում մշակութային 
կամ կրթության նպատակներով. հանգստի 
կազմակերպում. կոնֆերանսների կազմա-
կերպում և անցկացում. համերգների 
կազմակերպում և անցկացում. կրթական 
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և 
անցկացում. սեմինարների կազմակերպում 
և անցկացում. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի). գեղեցկության 
մրցույթների կազմակերպում, նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում ժամանցի 
նպատակով. սպորտային մրցումների 
կազմակերպում. մասնագիտական կողմնո-
րոշում (խորհուրդներ կրթության կամ ուսուց-
ման հարցերով). թարգմանություն ժեստերի 
լեզվից. մասնագիտական վերապատրաստում. 
սպորտային սարքերի տրամադրում. խաղա-
դահլիճների ծառայությունների տրամադրում. 
կինոդահլիճների ծառայությունների տրա-
մադրում. ֆիթնես-դասերի անցկացում. 
քննությունների անցկացում. սպորտային 
միջոցառումների ժամկետների պլանավորում. 
զվարճությունների կազմակերպում հյուրերի 
համար. ժամանցի, զվարճությունների ծառայու-
թյուններ. ժամանցային հանդիպումների 
ծրագրերի կազմում. հանգստի բազաների 
ծառայություններ (ժամանց, զվարճություններ). 
անհատական մարզիչների ծառայություններ, 
ակումբների ծառայություններ (զվար-
ճանքի, ժամանցի կամ ուսուցման). կրթա-
դաստիարակչական ծառայություններ. 
մար զիչ ների, դասուսույցների ծառայություններ 
(ուսու ցում):

_____________________

(210) 20171012  (111) 26790
(220) 06.07.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 06.07.2027
(730) Սելջին Քորփորեյշն, US 

(442) 17.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

բորբոքման, օնկոլոգիայի և իմունոլոգիայի 
բնագավառում բետա թալասեմիայի և միելո-
դիսպլաստիկ համախտանի շերի, ինքնա  բոր բո-
քային հիվանդու թյունների, ինքնա  վարակամերժ 
հիվանդությունների, արյան հիվան դությունների, 
քաղցկեղի, հոդա բորբի, ոսկրամկանային 
և մաշկային հիվան դությունների բուժման 
համար. դեղագործական արտադրանք, այն 
է՝ ցիտոկիններն արգե լակող դեղամիջոցներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ, որոնք 
կարգավորում են իմունային համակարգը:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20171014  (111) 26791
(220) 07.07.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 07.07.2027
(730) «Էֆ Սի մեդիքալ» ՍՊԸ, Երևան, Սարմենի 
փ., տուն 90, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. կենսաբանական ակտիվ հավե-

լումներ:
_____________________

(210) 20171027  (111) 26792
(220) 10.07.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 10.07.2027
(730) «Բեներիկ» ՍՊԸ, Երևան, Բաբաջանյան 
4/12, AM 
(442) 01.08.2017
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(540) 

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20171031  (111) 26793
(220) 10.07.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 10.07.2027
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(526) «GARDEN - RESTAURANT» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է շագա-
նա կագույն, կանաչ և ծիրանագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 
սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20171038  (111) 26794
(220) 11.07.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 11.07.2027

(730) Սելջին Քորփորեյշն, US 
(442) 01.08.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

բորբոքման, օնկոլոգիայի և իմունոլոգիայի 
բնագավառում բետա թալասեմիայի և 
միելոդիպլաստիկ համախտանիշերի, ինքնա-
բորբոքային հիվանդությունների, ինքնա-
վարակամերժ հիվանդությունների, արյան 
հիվան դությունների, քաղցկեղի, հոդաբորբի, 
ոսկրամկանային և մաշկային հիվանդությունների 
բուժման համար. դեղագործական արտա դրանք, 
այն է՝ ցիտոկիններն արգելակող դեղամիջոցներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ, որոնք 
կարգավորում են իմունային համակարգը:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20171073  (111) 26795
(220) 17.07.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 17.07.2027
(730) «Սիլք ռոուդ Թրավել» ՍՊԸ, Երևան, 
Կիևյան 18, բն. 29, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(526) «ARMENIA» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում. 
ճանապարհորդությունների տոմսերի ամրա-
գրում. ճանապարհորդությունների ամրա-
գրում. տրանս պորտային միջոցների 
ամրա գրում. կրուիզների կազմակերպում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում. 
ճանապարհորդների փոխադրում. ճանա-
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պարհորդության երթուղու վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. տրանսպոր-
տային ծառայություններ զբոսաշրջիկների 
համար. մուտքի արտոնագրերի փաստաթղթերի 
ձևակերպում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20171074  (111) 26796
(220) 18.07.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 18.07.2027
(730) Վահագն Վարակյան, ք. Գյումրի, Սերգո 
Համբարձումյան 113ա, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(526) «CINEMA» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև 
և շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. ֆիլմերի և տեսահոլովակների 
արտադրություն, ֆիլմերի և տեսահոլովակների 
նկարահանումներ:

_____________________

(210) 20171081  (111) 26797
(220) 18.07.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 18.07.2027
(730) «Ռիվոլի դե լյուքս» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-
Նովա 7, AM 
(442) 16.08.2017

(540) 

(526) «LUXE» բառը և «Gifts & Home Decor» 
արտա հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի 
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր. 
պարանոցակապեր, սանձափոկեր և հագուստ 
կենդանիների համար.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր 
պահպանման և փոխադրման համար. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված եղջյուր, 
ոսկոր, փղոսկր կամ սադափ. խեցի. ծովի 
փրփուր. սաթ.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ, բացառությամբ վրձինների. 
խոզանակների պատրաստման նյութեր. 
իրեր մաքրման նպատակների համար. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի, 
բացառությամբ շինարարական ապակու. 
ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա իրեր։

_____________________

(210) 20171098  (111) 26798
(220) 21.07.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 21.07.2027
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(730) «Դոնիկյան Էյրլայնս» ՍՊԸ, Երևան, 
Տիգրան Մեծի 40, բն. 40, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(526) «D» տառը և «ԷՅՐԼԱՅՆՍ», «AIRLINES» 
բառերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ երկնագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20171125  (111) 26799
(220) 26.07.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 26.07.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Րաֆֆի Գարա-
մինասեան Մանուէլի, Երևան, Խորենացու փ., 
10, բն. 5, AM 
(442) 16.08.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ շագանակագույն, դեղին և սպիտակ գու-
նային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

_____________________

(210) 20171141  (111) 26800
(220) 31.07.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 31.07.2027
(730) «ՌՕ իմպեքս» ՍՊԸ, Երևան, Յա. 
Զարոբյան 10, AM 
(442) 16.08.2017
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, 
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ.

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

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և 
դրանցից պատրաստված իրեր. տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. լուսանկարներ. 
թղթագրենական պիտույքներ, կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և 
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գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ. (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման   համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ:

_____________________

(210) 20171143  (111) 26801
(220) 01.08.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 01.08.2027
(730) Անդրանիկ Կարապետյան, ք. Երևան, 
Կիևյան 22, բն. 43, AM 
(442) 16.08.2017
(540) 

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի)։

_____________________

(210) 20171144  (111) 26802
(220) 01.08.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 01.08.2027

(730) Անդրանիկ Կարապետյան, ք. Երևան, 
Կիևյան 22, բն. 43, AM 
(442) 16.08.2017
(540) 

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի)։

_____________________

(210) 20171171  (111) 26803
(220) 08.08.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 08.08.2027
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 16.08.2017
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնա  գույն, կապտամանուշակագույն և մոխրա-
գույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխա-
խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ. 
սիգարետներ. սիգարիլներ. ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար. 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար. ծամելու 
ծխախոտ. հոտ քաշելու ծխախոտ. կրետեկ. 
սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ պարունա-
կող սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետներ. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող 
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝ 
տաքացման ընթացքում նիկոտին պարունակող 
աերոզոլի արտազատման համար. նիկոտին 
պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. ծխելու պիտույքներ. 
սիգարետի թուղթ. ծխափողեր. սիգարետի 
զտիչներ. մետաղական տուփեր ծխախոտի 
համար. սիգարետի տուփեր. մոխրամաններ. 
ծխամորճեր. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները, ծխախոտները փաթաթելու 
համար. վառիչներ ծխողների համար. լուցկիներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20171191  (111) 26804
(220) 17.08.2017 (151) 29.11.2017
   (181) 17.08.2027
(730) «Սինեմաքվեսթ» ՍՊԸ, Երևան, Պուշկինի 
60/2, AM 
(442) 01.09.2017
(540) 

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

դաս 41. ժամանցի վայրերի, մասնավո-
րապես` քվեսթ սենյակների ծառայություններ 
և զվարճությունների կազմակերպում. կինո-
դահլիճների ծառայությունների տրամադրում. 
խաղադահլիճների ծառայությունների տրամա-
դրում:

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

3680  17.10.2027 ՍՓԱՐՔ Ինթերնեյշնլ, Ինք., US

3722  06.11.2027 Հերմես Ինտերնասյոնալ Սոսիետե ան Կոմանդիտե պար Աքսիոն, FR

4382  23.01.2028 Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի Լիմիթիդ, JP

4383  23.01.2028 Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի Լիմիթիդ, JP

4759  30.01.2028 Քուալքոմ Ինքորփորեյթիդ, US

12288  11.06.2027 «Միլլկաթ» ՍՊԸ, Երևան, Սարկավագի 48ա, AM

12792  08.11.2027 «Նյուպլաստ» ՓԲԸ, Կոտայքի մարզ, Բալահովիտ 8-րդ փողոց, 7/1, AM

12832  15.11.2027 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

12833  15.11.2027 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

12855  07.11.2027 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

12856  07.11.2027 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

12857  07.11.2027 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

12859  15.11.2027 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

12899  20.12.2027 «Միլլկաթ» ՍՊԸ, Երևան, Սարկավագի 48ա, AM

13026  29.12.2027 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

13060  14.12.2027 «Փի ընդ դի գրուպ» ՍՊԸ, ք. Աշտարակ, Ղ. Փարփեցու 112, AM

13086  14.01.2028 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

13087  14.01.2028 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

13088  14.01.2028 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

13089  14.01.2028 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

13327  31.01.2028 Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

13328  31.01.2028 Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

13329  05.02.2028 Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH

13330  05.02.2028 Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH

13348  31.01.2028 Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

13349  20.03.2028 Սուիթյեթ Դիվելոփմենթ Լիմիթիդ, HK

13384  24.01.2028 Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

13397  07.11.2027 Ջոնսն Քոնթրոլս Թեքնոլըջի Քամփնի, US

13417  08.05.2028 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս,

      Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

13499  08.07.2028 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

13625  05.02.2028 Սանոֆի, FR

13630  25.04.2028 Սելջին Քորփորեյշն, Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

13667  07.05.2028 Շևրոն Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

14205  07.10.2028 «Սենթ Պապաիոաննու Սոսիետե Անոնիմ Ինդասթրիալ ընդ 

     Քըմըրշլ օֆ Չիլդրն Քլոուդզ ընդ Րելիվնթ Փրոդաքթս» 

     «Լեփին Հաուս» տարբերակիչ անվանումով, GR

14289  08.10.2028 Դը Բիգ Գրին Էգ, Ինք., US



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ



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

210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ  կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555 հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
730 հայտատուն, հասցեն, երկրի կոդը
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Տեղեկություններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին

(210) 20171213
(220) 22.08.2017
(730) Արսեն Մխոյան, Երևան, Մալաթիա 
Սեբաստիա, Շրջանային 74, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. մատանիներ, վզնոցներ, բրոշներ 

պատրաստված բնական ծաղիկներից և արծաթից 
(բիժուտերիա), թևնոցներ պատրաստված բնական 
ծաղիկներից, արծաթից և կաշվից (բիժուտերիա).

դաս 20. բնական ծաղիկներով ապակուց 
պատրաստված սեղաններ և աթոռներ:

--------------

(210) 20171534
(220) 02.11.2017
(730) «Հեռախոսագրքույկ» ՍՊԸ, Երևան, 
Փափազյան 2-րդ նրբ., 78, AM 
(540) 

(511) 
35. առևտուր:

--------------

(210) 20171324
(220) 13.09.2017
(730) «Լարտ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 65, 139 
շին., AM 

(540) 

(511) 
դաս 43. ինքնասպասարկման ռեստորանների 

ծառայություններ:
--------------

(210) 20171330
(220) 14.09.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմենուհի 
Հովհաննիսյան, Երևան, Վ. Չարբախ, 
Հովհաննես Հովհաննիսյան փ., տուն 86, AM 
(540) 

(511) 
դաս 37. կաշվե և մորթյա իրերի վերանորոգում.
դաս 40. հագուստի կարում:

--------------

(210) 20171342
(220) 20.09.2017
(730) Վեոն Ամսթերդամ ԲՎ, NL 
(540) 

(511) 
դաս 9. ձայնի կամ պատկերների գրանցման, 

հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկա կիրներ. ձայնա գրման 
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սկավառակ ներ. խտա սկա վառակներ. DVD-ներ և 
թվային գրանց ման այլ կրիչներ. տվյալների մշակման 
սարքեր. համակարգիչներ. համակար գչային ծրա-
գրային ապահովում. հեռահաղորդակցական և 
հաղորդակ ցական սարքեր. հեռահաղորդակցական 
մալուխներ. հեռա հաղորդակցական փոխար-
կիչներ. հեռահաղորդակցական լարեր. հեռա-
հաղորդակցական կոմուտացման վահաններ. 
հեռա հաղորդակցական կապուղիների խտարար-
ներ (մուլտիպլեքսորներ). հեռահաղորդակցական 
ծրագրային ապահովում. հեռահաղորդակցական 
կապի ցանցային սխեմաներ. հեռակապի 
հաղորդիչներ. հեռա հաղորդակցական ապա-
րատներ. հեռա հաղորդակցական սարքա-
վորումն  եր. հեռա  հաղորդակցական սարքեր. 
հեռա  հաղորդակցա կան թվային սարքեր. 
հեռա հաղորդակցական դյուրակիր սարքեր. 
հեռա հաղորդակ ցական շարժական սարքեր. 
հեռա հաղորդակցա կան էլեկտրո նային սարքեր. 
հեռա  հաղորդակցա կան էլեկտրական սարքեր. 
հեռահաղորդակ  ցա կան կապի ցանցերի ալեհավաք-
ներ. հեռահաղորդակցական համակարգչային 
սարքա   վորումներ. հեռա   հաղորդակցական 
կապի թելքա   օպտիկա կան սար քեր.հեռա  հաղոր-
դակցա կան մեկուսատախտակի տարրեր. համա-
կարգչային ծրագրեր հեռահաղորդակցության մեջ 
օգտագործման համար. հեռահաղորդակցական 
սարքեր շարժական ցանցերի հետ օգտագործման 
համար. ցանցային ապարատներ և ծրագրեր. 
կիրառական ծրագրեր. խաղային ծրագրեր. 
ապակոդավորման սարքերի ծրագրեր. ծրագրային 
սարքա վարներ. գրառ ված ծրագրային ապահովում և 
համա  կարգչային ծրագրեր. ներբեռնվող ծրագրային 
ապա  հովում. գաղտնիության պահպանության ծրա-
գրային ապահովում. տեղեկակիրների ծրագրային 
ապահովում. զվար ճությունների համար ծրագրային 
ապահովում. մուլտիմեդիային ծրա գրային ապա-
հովում. ուսու ցո ղա կան ծրա գրային ապա հովում. 
ուսումն ական ծրագրային ապահովում. շար ժական 
ծրագրային ապահովում. տվյալների անվտան-
գության ապահովման ծրագրային արտա դրանք. 
կապի ապահովման ծրագրեր. ամբողջական փաթե-
թով ծրա գրային ապահովում. համակարգային 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային խաղերի 
ծրագրային ապահովում. ցանցի կառավարման 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային ծրա-
գրային հենահարթակներ. համացանցի միջոցով 
հաղորդա գրությունների փոխանակման ծրագրային 

ապա  հովում. համա կարգչային ծրա գրային hավել-
վածներ. տվյալների հիմնա պաշարների կառա-
վարման ծրագրային ապահովում. օպերացիոն 
համակարգի ծրագրային ապահովում. համա կարգ-
չային հեռախոսության ծրագրային ապա հովում. 
տվյալների փոխանցման ծրագրային ապա հովում. 
ինտերակտիվ համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. ներբեռնվող hավելվածներ համա-
կարգչային ծրագրային ապահովման համար. 
շարժական հեռախոսների ծրագրային ապահովում. 
շարժա կան սարքերի կառավարման ծրագրային 
ապահովում. ծրագրային ապահովում առցանց 
հաղորդա գրությունների փոխանակման համար. 
համա կարգչային որոնողական համակարգերի 
ծրա գրային ապահովում. կիրառական ծրագրեր 
սմարթֆոնների համար. կիրառական ծրագրեր 
շարժական հեռախոսների համար. կիրառական 
ծրագրեր անլար սարքերի համար. ցանցին 
մուտքի ապահովման սպասարկիչների 
համակարգային ծրագրեր. թվային հեռախոսային 
հենահարթակներ և ծրագրային ապահովում. 
սմարթֆոնների ներբեռնվող կիրառական ծրագրեր 
(ծրագրային ապահովում). ծրագրային ապահովում 
էլեկտրոնային փոստի և հաղորդագրությունների 
փոխանակման համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում շարժական հեռախոսների 
համար. CD-ROM-ների վրա գրառված 
մուլտիմեդիային ծրագրային ապահովում. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում ցանցի  
անլար կապի համար. ծրագրային ապահովում 
և աշխատածրագրեր շարժական սարքերի 
համար. ներբեռնվող կիրառական ծրագրեր 
սմարթֆոնների համար. կապի ծրագրային 
ապահովում համաշխարհային համակարգչային 
ցանցերի միացման համար. կապի ծրագրային 
ապահովում համակարգչային ցանցի օգտատերերի 
միջև կապի ապահովման համար. կիրառական 
ծրագրեր համացանցի միջոցով սոցիալական 
ցանցերի ծառայությունների տրամադրման 
համար. ներբեռնվող համակարգչային ծրագրային 
ապահովում պատկերների, գրաֆիկաների, 
ձայնա-, տեսատվյալների և տեքստերի մշակման 
համար. շարժական հավելվածներ. շարժական 
կիրառական ծրագրեր. հաղորդագրությունների 
ակնթարթային փոխա նակման ծրագրային ապա-
հովում շարժական հեռախոսների և ձեռքի սարքերի 
համար. համակարգչային ծրագրային ապահովում 
սոցիալական ցանցերի համար. համակարգչային 



ԳՅՈՒՏԵՐ

7878

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 12/1

01 . 1 2 . 20 17

ծրագրերի մշակման միջոցներ. համակարգչային 
ծրա գրային ապահովում որպես կիրառական 
ծրա գրավորման ինտերֆեյս (API) օգտագործման 
համար. կիրառական ծրագրավորման ինտերֆեյս 
(API) շինարարական ծրագրային հավելվածներում 
օգտագործման համար. կիրառական ծրա գրա-
վորման ինտերֆեյս (API) սոցիալական ցան ցերի 
առցանց ծառայությունները դյուրացնող համա-
կարգչային ծրագրերի համար, ինչպես նաև տվյալ-
ների առբերման, վերբեռնման, ներբեռնման, 
մուտքի ապահովման և կառավարման համար. 
համա կարգչային ծրա գրային ապահովում 
վիրտուալ հասա րակության ստեղծման, կառա-
վար ման և նրա հետ համա գործակցության համար. 
համա կարգչային ծրագրային ապահովում պատ-
կերների, ձայնատեսային բովանդակության և 
տեսա բովան դակության ձևափոխման և փոխանց-
ման ապա հովման համար. ծրագրային ապահովում 
էլեկտրոնային հաղորդա գրությունների ուղարկ-
ման և ընդուն ման համար. ծրագրային հավել-
վածներ համացանցի և կապի այլ ցանցերի 
միջոցով տեքստային հաղորդագրությունների, 
ակն թարթային հաղորդա  գրությունների, առ ցանց 
բլո գային ամսա գրերի, տեքստերի, վեբ-հղումների 
և պատ կերների փոխանցման, մուտքի ապա-
հովման, կազմակերպման և կառավարման 
համար. ներբեռնվող առցանց էլեկտրոնային 
հրատարակություններ. ներբեռնվող ծրագրային 
ապահովում շարժական հավելվածի տեսքով 
համակարգիչների, ձեռքի դյուրակիր թվային 
էլեկտրոնային հաղորդակցական սարքերի, շար-
ժական սարքերի հետ օգտագործման համար, 
ինչպես նաև կապի դյուրացման նպատակով 
լարով ու անլար հաղորդակցական սարքերի հետ 
օգագործման համար. ծրագրային ապահովում 
համաշխար հային համակարգչային ցանցի 
միջոցով տեղեկա տվությանը մուտքի ապահովման, 
դրա փոխանցման և ստացման համար. հեռա-
հաղորդակցական շարժական սարքեր. հեռա-
հաղորդակցական շարժական հեռախոսային 
լսափողեր. շարժական հեռախոսներ. ծրագրային 
սարքավարներ հեռահաղորդակցական ցանցերի և 
հեռա հաղորդակցական սարքերի համար. էլեկտրո-
նային հրատարակություններ (ներբեռնվող), 
SIM քար տեր. մագնիսական ծածկագրությամբ 
քարտեր. չիպեր (ինտեգրալ սխեմաներ). էլեկտրո-
նային սարքեր հեռահաղորդակցության, հեռա-
խոսային կայանների, հեռախոսահամարի 

ցուցա  դրման և ռադիո փեյջինգային սարքերի 
ոլոր տում օգտա  գործման համար. էլեկտրոնային 
սարքեր ազդա նշանների հեռա կառավարման 
համար. էլեկտրո նային ազդանշանների հաղոր-
դիչներ. հաղորդիչներ հեռախոսների համար. 
հաղորդիչներ (հեռա  հաղորդակցություն). հեռա-
խոսների էլեկտրոնային տեղեկատուներ. տվյալ-
ների մագնիսական և օպտիկական կրիչներ և 
միջավայրեր. սարքեր և սարքավորումներ ձայնի, 
պատկերի կամ տվյալների հեռարձակման, 
գրառման, հաղորդման կամ վերարտադրման 
համար. հիշողության քարտեր և դրանց ընթեր-
ցիչներ. վերոհիշյալ ապրանք ների մասեր և կցա-
մասեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպա-
րեզում. գրա սենյակային ծառայություններ. շուկա-
յավարում, գովազդ և վաճառքի օժան դակման 
ծառայություններ. առցանց գովազդային և 
շուկայա վարման ծառա յություններ. շուկայի հետա-
զոտման և տեղեկատվական ծառայություններ. 
գովազ դային տեքստերի հրատարակում. երրորդ 
անձանց ապրանքների ու ծառայությունների խթա-
նում համակարգչի և կապի ցանցերի միջոցով. 
գործնական ցանցերի առցանց ծառայություններ. 
գովազդի տարածում երրորդ անձանց համար 
առցանց էլեկտրոնային կապի ցանցերի միջոցով. 
գործնական տվյալների վերլուծություն. գործնական 
վիճակագրական տեղեկատվության տրամադրում. 
գործ նական ցանցերի ծառայություններ. գործնական 
տեղեկատվության տրամադրում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցում տվյալների առցանց 
էլեկտրոնային հիմնապաշարի միջոցով. առցանց 
գովազ դային ցանցերի ծառայություններ սոցիա-
լական ցանցերի օգտատերերին գործարարության 
հետ կապ ապահովելու համար. խորհրդակցական 
ծառայություններ գործարարության ասպարեզում. 
գործարար գործունեության մոնիտորինգ, այն է՝ 
ճգնաժամային գործնական արդյունավետության 
ցուցա նիշների վերլուծություն իրական ժամա-
նակում ստացվող տվյալների հիման վրա. համա-
կարգչայնացված տվյալների հիմնապաշարների 
կառավարում. համակարգչային ցանցերում 
տեղակայված տեղեկա տվության, կայքերի և 
ռեսուրսների որոնում և առբերում երրորդ անձանց 
համար. ինտերակտիվ գովազդային նյութերի 
տարածում. գովազդային միջոցների օգտագործման 
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պլանավորում (մեդիապլանավորում) և գովազ-
դային միջոցների գնման ծառայություններ. 
խորհրդակցական ծառայություններ բրենդի 
վերա բերյալ. գովազդային նյութերի ձևավորում 
երրորդ աձանց համար. շուկայի հետա զոտում և 
տեղեկատվության տրամադրում. գործնական 
և գովազդային ծառա յություններ. գովազդային 
ծառա յություններ գովազդի արդյունավետության 
մոնիտորինգի համար. խորհրդակցական 
ծառայություններ գով ազդի ոլոր տում. խորհրդակ-
ցական ծառայություններ գովազդի ոլորտում, 
մասնավորապես՝ երրորդ անձանց մարքեթինգային 
գործունեության կազմակերպում ըստ իրենց 
պահանջների. առևտրային տեղեկատվության 
ծառայություններ. գովազդի կառավարում. վարչ-
արարական ծառայություններ համակարգչի և կապի 
ցանցերի միջոցով երրորդ անձանց ապրանքների 
և ծառայությունների ձեռքբերումը դյուրացնելու 
նպատակով. տվյալների հիմնապաշարների  
կառավարում անլար կապի, շարժական տեղեկա-
տվություն մուտքի ապահովման եւ տվյալների 
հեռա կառավարման ոլորտում՝ ձեռքի համա-
կարգիչներին, լեփթոփներին և շարժական 
էլեկտրոնային սարքերին բովանդակության անլար 
տեղհասցնման նպատա կով.վեբ կայքի տրամա-
դրում, որտեղ հաճախորդները կարող են փոխա-
նակել տեղեկատվություն ապրանքների մասին 
կարծիք ների վերաբերյալ. տեղեկատվական, 
խորհրդա կցական և խորհրդա տվական ծառա-
յություններ վերոհիշյալի վերաբերյալ. տվյալների 
հիմնապաշարների կառավարում.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործ ունեություն. դրամավարկային գործ առնու-
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործ-
առնություններ. ֆինանսական գործառնություններ. 
ֆինանսական գործառնությունների մշակման 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ հաշվանցման 
(քլիրինգի) և համա պատասխանեց ման ֆինան-
սական գործառնություններ համակարգչի և կապի 
ցանցերի միջոցով. վճարումների մշակ ման ծառա-
յություն ներ. հաշիվն երի վճա րային տվյալների 
էլեկտրոնային մշակում և փոխանցում համա-
կարգիչների և կապի ցանցերի օգտատերերի 
համար. դրամական միջոցների փոխան ցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
դրամի փոխանցում էլեկտրոնային հաշվարկ ների 
համակարգով. հաշիվների վճարման ծառա յություն-
ներ. ֆինանսական ծառայություններ, այն է՝ պահվող 

գումարով առցանց էլեկտրոնային հաշիվների 
տրամադրում էլեկտրոնային միջավայրում. դրա-
մական միջոց ների կառավարում. կան խիկ 
վճարումների ծառայություններ և գործարք ների 
իրավա զորության, իսկության հաս տատման և 
պարտքի մարման ծառա յություններ. էլեկտրո-
նային առևտրի համար վճարման ծառայություններ. 
էլեկտրոնային առևտրի համար վճարման ծառայու-
թյուն  ներ, այն է՝ կուտա կային հաշիվների ստեղծում 
համա ցանցում ապրանքների ու ծառայությունների 
գնման համար. ֆինանսական գործարքների 
ծառայություններ, այն է՝ ապահով քլիրինգային առև-
տրային գործարք ների տրա մադրում էլեկ տրոնային 
կապի ցանցերի միջոցով. բազմա տեսակ վճարային 
ծառայությունների տրա  մա դրում. սպասարկում 
կրեդիտ քարտերով, ինչպես նաև հաշիվների 
փոխանցում և դրանց վճարում համ աշխարհային 
համա կարգչային ցանցի միջոցով. հեռակա 
վճարումների ծառա յություններ. էլեկտրոնային 
վճարման և ֆինան սական տեղեկա տվության 
կառավարման ծառա յություններ. էլեկտրոնային 
դրամական միջոց ների փոխանցում հեռա-
հաղորդակցության միջոցով. հեռա հաղորդակ-
ցական անլար սարքերի ու սարքա վորումների 
միջոցով տրամադրվող վճարային ծառա-
յություններ. տեղեկատվական, խորհրդակ ցական 
և խորհրդատվական ծառայություններ վերո հիշյալի 
վերաբերյալ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. կապի 
ծառա յություններ շարժական հեռախոսի միջոցով. 
ռադիո հեռա խոսային կապի ծառա յություն-
ներ. ռադիոռելեային կապի ծառայություն ներ. 
արբանյակային կապի ծառա յություններ. հեռա-
խոսային կապի ծառայություններ. ֆաքսի միլային 
փոխանցման ծառա յություններ. հայտարա-
րու   թյուն ների էլեկտրո    նային տախ  տակ ների 
ծառա  յություններ. հեռահաղորդակցության 
երթ ուղ  ման և միաց  ման ծառա   յություն ներ. 
հաղոր  դա   գրություն ների և պատ   կերների համա-
կարգչայ նաց ված փոխանցում. հաղորդա գրու-
թյուն ների, լուսանկարների և տեսապատկերների 
փոխանցում շարժական հեռախոսային ծառա-
յությունների և արբանյակի միջոցով. հեռա խոսային 
ծառայություններ. հեռախոսային բաժանորդա-
գրման ծառայություններ. էլեկտրոնային փոստի 
ծառայություններ. օգտատերերին համաշխարհային 
համակարգչային ցանց մուտքի տրամադրում 
տեղեկատվության լայն սպեկտրի վերաբերյալ 
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տվյալների փոխանցման և ընդունման համար. 
օգտատերերին համաշխարհային ցանց մուտքի 
տրամադրում. համաշխարհային համակարգչային 
ցանցին հեռա հաղորդակցական միացումների 
տրամադրում. հեռակոնֆերանսների ծառա յություն-
ներ. տեսաhեռակոնֆերանսների ծառայություններ. 
հեռա հաղորդակցական սարքա վորումների վար-
ձույթ. հեռա խոսային սարքավորումների վար ձույթ. 
տվյալների փոխանցման և ընդունման ծառա-
յություններ հեռա հաղորդակ ցական ցանցերի 
միջո ցով. համա կարգչի և հեռա հաղորդակցական 
ցանցերի միջոցով հասանելի ձայնի, տվյալների, 
ձայնային տվյալների, տեսա  տվյալների, տեքս -
տերի և գրաֆիկաների էլեկտրոնային փոխա-
նակում. հաղորդա գրությունների ակնթար թային 
փոխա նակ ման ծառա յություններ. համա  ցան ցային 
կանխագրերի միջոցով ձայնի փոխանց ման ծառա-
յություններ (VoIP). ձայ նային հեռա  կոն ֆերանսներ. 
վեբ-հաղորդա գրու թյունների ծառայություններ. 
օգտատերերի միջև թվային լուսա նկարչական 
ֆայլերի, տեսա- և ձայնատեսային բովան դակության 
էլեկտրոնային փոխանցում հավասարա զոր 
սարքերի միջոցով. համակարգչին, էլեկտրո նային 
և առցանց տվյալների հիմնա պաշարներին մուտքի 
տրամադրում. հեռա հաղորդակցական ծառա-
յու թյուններ, այն է՝ տվյալների, հաղորդա գրու-
թյունների, գրա ֆիկա ների, պատկերների, 
ձայնային տվյալների, տեսա տվյալների և տեղեկա-
տվության էլեկտրո նային փոխանցում. առցանց 
բանա վեճային համա ժողովների, հաղորդա-
գրությունների ակնթարթային փոխա նակման և 
հայտարա րությունների էլեկտրոնային տախտակ-
ների հասա նելիության ապահովում. սոցիալական 
ցանցերի ոլորտում համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարներ մուտքի տրամադրում. ձայնային 
տվյալների, տեքստերի և տեսատվյալների 
հեռարձակում համակարգչի կամ կապի այլ 
ցանցերի միջոցով. առցանց համաժողովների 
տրամադրում ընդհանուր հետաքրքրությունների 
թեմաների շուրջ հաղորդակցվելու նպատակով. 
առցանց և հեռահաղորդակցական սարքերի 
տրամադրում համակարգիչների, շարժական 
և ձեռքի համակարգիչների և լարով ու անլար 
կապի սարքերի օգտա տերերի միջև իրական 
ժամանակում փոխհարաբերությունների հաս-
տատման նպատակով. հաղորդագրությունների 
ակնթարթային փոխանցման, վեբ-հաղորդա-
գրությունների փոխանցման և տեքստային հաղորդա-

գրությունների փոխանցման ծառայություններ. 
բրոդքասթինգի ծառայություններ (հեռարձակման 
ծառայություններ). վեբքասթինգի ծառայություններ 
(լայնա մասշտաբ հեռարձակման ծառայություններ 
համացանցի միջոցով). համացանցային կան-
խագրերի միջոցով ձայնի փոխանցման ծառա-
յությունների, տեսակոնֆերանսների ու ձայնային 
կոնֆերանսների համար կապի ծառայությունների 
տրամադրում. վեբկայքերի եւ տվյալների հիմնա-
պաշարների տրամադրում անլար կապի, 
շարժական տեղեկա տվություն մուտքի ապահովման 
եւ տվյալների հեռա կառավարման ոլորտում՝ ձեռքի 
համա կարգիչներին, լեփթոփներին և շարժական 
էլեկտրոնային սարքերին բովանդակության անլար 
տեղհասցնման նպատակով. խորհրդատվական, 
տեղեկատվական և խորհրդակցական ծառայու-
թյուններ վերոհիշյալի վերաբերյալ.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
լուսա նկարում և տեսազվար ճությունների ծառա-
յություններ. առցանց ամսագրերի, մասնավորապես՝ 
օգտագործողի կողմից որոշված բովան դակությամբ 
վեբբլոգների (բլոգների) հրատարակում. առցանց 
էլեկտրո  նային ոչ ներբեռնելի հրատարա կությունների 
հրապարակում, առցանց ամսա գրերի, այն է՝ 
սոցիալական ցանցերի ոլորտում օգտագործողի 
կողմից որոշված բովանդա կությամբ բլոգների հրա-
պարա կում. առցանց ամսագրերի, այն է՝ ընդհանուր 
հետա քրքրությունների ոլորտում անձնական 
տեղեկատվություն և կարծիքներ պարունակող 
բլոգների հրապարակում. տեղեկատվության տրա-
մա դրում բազմատեսակ թեմաների վերաբերյալ՝ 
ժամանցային կամ մշակութային նպատակներով. 
պարբերա կանների հրատարակում. առցանց ոչ 
ներբեռնելի էլեկտրոնային հրատարակությունների 
տրամադրում. զվարճությունների կամ կրթության 
վերաբերյալ առցանց տեղեկատվության տրա-
մադրում համա  կարգչային տվյալների հիմնա-
պաշարի կամ համաշխարհային համա կարգչային 
ցանցի միջոցով. զվարճությունների ոլորտում 
համակարգչային, էլեկտրոնային և առցանց 
տվյալների հիմնա պաշարների տրամադրում 
կրթական, ժաման ցային և զվարճության նպա-
տակով օգտագործման համար. տեղեկատվական, 
խորհրդակցական և խորհրդա տվական ծառայու-
թյուն ներ վերոգրյալի վերաբերյալ.
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դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություն ներ և դրանց հետ կապված հետա-
զոտություններ և մշակումներ. արդյու նա  բերա կան 
վեր լուծումների և հետա զոտու թյունների ծառա-
յություն ներ. համա կարգչային ապա րատների և 
ծրագրերի մշակում և կատարելա գործում. համա-
կարգչային ծրագրային ապա հովման սպասարկում, 
զարգացում և մշակում. համա կարգչային ծրա-
գրավորում. համա կարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. հեռահաղորդակցական սարքերի 
մշակում և նախագծում. ոչ ներբեռնելի առցանց 
ծրագրերի տրամադրում. ոչ ներբեռնելի առցանց 
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագործման տրա-
մադրում. ոչ ներբեռնելի առցանց ծրագրերի և 
աշխատա ծրագրերի ժամանակավոր օգտա գործ-
ման տրամադրում ակն թար թային հաղորդա-
գրությունների փոխանակման համար. 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի միջոցով 
մատչելի ոչ ներբեռնելի ծրագրային ապա հովում 
համա կարգչային աշխատածրագրերի կառա-
վարման համար. ոչ ներբեռնելի համացանցային 
զննարկիչի ծրագրերի առցանց տրամադրում. ոչ 
ներբեռնելի շարժական կապի սարքերի ծրագրային 
ապահովման տրամադրում համակարգիչների, 
շարժական համակարգիչների և շարժական կապի 
սարքերի միջոցով համացանցին անլար մուտքի 
բարելավման համար. ծրագրային ապահովման 
մշակում և կատարելա գործում գրանցված օգտա-
տերերի համար առցանց միջավայրի ստեղծման 
նպատակով՝ բանավեճերում և առցանց համայնք-
ներում մասնակցելու, ինչպես նաև սոցիալական 
ցանցերում ներգրավվելու համար. էլեկտրոնային 
սարքերի հոսթինգ երրորդ անձանց համար՝ 
հաղորդակցական ցանցերի միջոցով բանավեճերի 
կազմակերպման և անցկացման նպատակով. 
կիրա ռական ծառայություններ տրամադրողների 
ծառա յություններ (ASP). աշխատածրագրերի և 
ծրագրային ապահովման տրամադրում, հոսթինգ, 
կառա վարում, կատարելագործում և սպասարկում.  
վեբ-կայքերի և տվյալների հիմնապաշարների 
հոսթինգ, կատարելագործում և սպասարկում. 
կիրառական ծառայություններ տրամադրողների 
(ASP) կողմից ծրագրերի տրամադրում 
համակարգչի և համա կարգչային կապի ցանցերի 
միջոցով էլեկտրոնային մեդիայի կամ տեղեկա-
տվության ստեղծումը, խմբագրումը, վեր բեռնումը, 
ներբեռնումը, մուտքի ապահովումը, դիտումը, 
փոխանցումը, ցուցա դրումը, նշումը, բլոգների 

վարումը (բլոգինգը), հոսքային փոխանցումը, 
կապա կցումը, ծանոթագրումը, մեկնաբանումը, 
ներդ րումը, հաղորդումը և համատեղ օգտագործումը 
կամ այլ կերպ տրամադրումն ապահովելու կամ 
դյուրացնելու նպատակով. աշխատածրագրերի և 
ծրագրային ապահովման տրամադրում, հոսթինգ, 
կառավարում, կատարելագործում և սպասարկում 
անլար կապի, շարժական տեղեկատվական մուտքի 
և տվյալների հեռակառավարման ոլորտում՝ ձեռքի 
համակարգիչներին, լեփթոփներին և շարժական 
էլեկտրոնային սարքերին բովանդակության 
անլար տեղհասցնման նպատակով. վեբ-կայքերի 
և տվյալների հիմնա պաշարների հոսթինգ,  
կատարելա գործում և սպասարկում անլար 
կապի, շարժական տեղեկատվական մուտքի 
և տվյալների հեռա կառավարման ոլորտում՝ 
ձեռքի համակարգիչներին, լեփթոփներին և 
շարժական էլեկտրոնային սարքերին բովան-
դա կության անլար տեղհասցնման նպատակով. 
ցանցերի առցանց սպասարկման ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում, որը թույլ է տալիս 
օգտատերերին փոխանցել և համատեղ օգտա-
գործել անձի նույնականացման տվյալները 
բազմաթիվ առցանց սարքերի միջոցով. ոչ ներ-
բեռնելի ծրագրային hավելվածների ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում սոցիալական 
ցանցերի համար. առցանց սարքերի հոսթինգ 
ինտերակտիվ բանավեճերի անցկացման համար, 
մասնա վորապես այն սարքերի, որոնք թույլ են 
տալիս օգտատերերին վերբեռնել, ձևափոխել և 
համատեղ օգատագործել ձայնա-, տեսատվյալներ, 
լուսանկարչական պատկերներ, տեքստեր, 
գրաֆիկաներ և տվյալներ. ծրա գրային ապահովում 
որպես ծառայութուն (SAAS). ծրագրային ապահովում 
որպես ծառայութուն (SAAS), որը ներառում է ծրա գրեր 
համ աշխարհային համակարգչային ցանցի միջոցով 
էլեկտրոնային հաղորդագրությունների ընդունման 
մասին ազդանշանի ուղարկման համար. մշակման, 
նախագծման, հետազոտման, կատարելագործման 
և թեստավորման ծառայու թյուններ շարժական 
աշխատա ծրագրերի ոլորտում. ծրագրերի հոս-
թինգ երրորդ անձանց համար՝ մարդկանց և 
կազմակերպությունների միջև կապի ապա հովման 
նպատակով համակարգիչների և շարժական 
սարքերի միջոցով՝ անլար և լարով ցանցերի 
կիրառմամբ. տեխնիկական խորհրդակցություն 
շարժական կիրառական ծրագրերի կատարելա-
գործման ոլորտում՝ տրամադրելով ոչ ներբեռնելի 
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համակարգչային ծրագրերի ժամանակավոր 
օգտագործում կապի դյուրակիր էլեկտրոնային 
սարքերի, այն է  ̀ շարժական հեռախոսների, 
սմարթֆոնների, ձեռքի համակարգիչների և 
համակարգչային պլանշետների շարժական ծրա-
գրային հավելվածների կատարելագործման, 
գնա հատման, թեստավորման և տեխնիկական 
սպասարկ ման համար. տեղեկատվական, 
խորհրդա տվական և խորհրդակցական ծառա յու-
թյուններ վերոգրյալի վերաբերյալ.

դաս 45. առցանց սոցիալական ցանցերի ծառա-
յություններ, նաև ժամանցային նպատակներով. 
համա ցանցի միջոցով սոցիալական ցանցերի ծառա-
յություններ. ներբեռնվող շարժական աշխատա-
ծրագրերի կամ համացանցում վեբ-կայքի միջո ցով 
մատչելի առցանց սոցիալական ցանցերի ծառա-
յություն ներ. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտան գության ծառա յություններ սեփակա-
նության և ան հատի պաշտպանության համար. 
սոցիա  լական կայքերի օգտա տերերի ներկա յաց ման, 
սոցիալական ցանցերի և ծանոթությունների ծառա-
յություններ. համացանցի միջոցով ներկայացման, 
սոցիալական ցանցերի ստեղծման և ծանոթու-
թյունների ծառայություններ. առցանց սոցիա լական 
ցանցերի ծառա յություններ սոցիա լական կայքերի 
օգտատերերի ներկայացման կամ անհատների միջև 
փոխ հարաբերությունների դյուրաց ման համար. 
համացանցի կամ այլ համա կարգչի կամ կապի 
ցանցերի միջոցով տրամադրվող սոցիալական 
ցանցերի ծառա յություններ. տեղեկատվության 
տրամադրում սոցիալական ցանցերի ոլորտում. անձի 
նույնականացման տեղեկատվության իսկության 
ստուգում. օգտատերերի իսկության ստուգում. 
նույնականացման իսկության ստուգում. առցանց 
համակարգչային տվյալների հիմնա պաշարների և 
առցանց որոնման հնարավորությամբ տվյալների 
հիմնապաշարների տրամադրում սոցիալական 
ցանցերի ոլորտում. տեղեկատվական, խորհրդա-
տվական և խորհրդակցական ծառայություններ 
վերո գրյալի վերաբերյալ:

--------------

(210) 20171343
(220) 20.09.2017
(730) Վեոն Ամսթերդամ ԲՎ, NL 

(540) 

(511) 
դաս 9. ձայնի կամ պատկերների գրանցման, 

հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկա կիրներ. ձայնա գրման 
սկավառակ ներ. խտա սկա վառակներ. DVD-ներ և 
թվային գրանց ման այլ կրիչներ. տվյալների մշակման 
սարքեր. համակարգիչներ. համակար գչային ծրա-
գրային ապահովում. հեռահաղորդակցական և 
հաղորդակ ցական սարքեր. հեռահաղորդակցական 
մալուխներ. հեռա հաղորդակցական փոխար-
կիչներ. հեռահաղորդակցական լարեր. հեռա-
հաղորդակցական կոմուտացման վահաններ. 
հեռա հաղորդակցական կապուղիների խտարար-
ներ (մուլտիպլեքսորներ). հեռահաղորդակցական 
ծրագրային ապահովում. հեռահաղորդակցական 
կապի ցանցային սխեմաներ. հեռակապի 
հաղորդիչներ. հեռա հաղորդակցական ապա-
րատներ. հեռա հաղորդակցական սարքա-
վորումն  եր. հեռա  հաղորդակցական սարքեր. 
հեռա  հաղորդակցա կան թվային սարքեր. 
հեռա հաղորդակցական դյուրակիր սարքեր. 
հեռա հաղորդակ ցական շարժական սարքեր. 
հեռա հաղորդակցա կան էլեկտրո նային սարքեր. 
հեռա  հաղորդակցա կան էլեկտրական սարքեր. 
հեռահաղորդակ  ցա կան կապի ցանցերի ալեհավաք-
ներ. հեռահաղորդակցական համակարգչային 
սարքա   վորումներ. հեռա   հաղորդակցական 
կապի թելքա   օպտիկա կան սար քեր.հեռա  հաղոր-
դակցա կան մեկուսատախտակի տարրեր. համա-
կարգչային ծրագրեր հեռահաղորդակցության մեջ 
օգտագործման համար. հեռահաղորդակցական 
սարքեր շարժական ցանցերի հետ օգտագործման 
համար. ցանցային ապարատներ և ծրագրեր. 
կիրառական ծրագրեր. խաղային ծրագրեր. 
ապակոդավորման սարքերի ծրագրեր. ծրագրային 
սարքա վարներ. գրառ ված ծրագրային ապահովում և 
համա  կարգչային ծրագրեր. ներբեռնվող ծրագրային 
ապա  հովում. գաղտնիության պահպանության ծրա-
գրային ապահովում. տեղեկակիրների ծրագրային 
ապահովում. զվար ճությունների համար ծրագրային 



ԳՅՈՒՏԵՐ

8383

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 12/1

01 . 1 2 . 20 17

ապահովում. մուլտիմեդիային ծրա գրային ապա-
հովում. ուսու ցո ղա կան ծրա գրային ապա հովում. 
ուսումն ական ծրագրային ապահովում. շար ժական 
ծրագրային ապահովում. տվյալների անվտան-
գության ապահովման ծրագրային արտա դրանք. 
կապի ապահովման ծրագրեր. ամբողջական փաթե-
թով ծրա գրային ապահովում. համակարգային 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային խաղերի 
ծրագրային ապահովում. ցանցի կառավարման 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային ծրա-
գրային հենահարթակներ. համացանցի միջոցով 
հաղորդա գրությունների փոխանակման ծրագրային 
ապա  հովում. համա կարգչային ծրա գրային hավել-
վածներ. տվյալների հիմնա պաշարների կառա-
վարման ծրագրային ապահովում. օպերացիոն 
համակարգի ծրագրային ապահովում. համա կարգ-
չային հեռախոսության ծրագրային ապա հովում. 
տվյալների փոխանցման ծրագրային ապա հովում. 
ինտերակտիվ համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. ներբեռնվող hավելվածներ համա-
կարգչային ծրագրային ապահովման համար. 
շարժական հեռախոսների ծրագրային ապահովում. 
շարժա կան սարքերի կառավարման ծրագրային 
ապահովում. ծրագրային ապահովում առցանց 
հաղորդա գրությունների փոխանակման համար. 
համա կարգչային որոնողական համակարգերի 
ծրա գրային ապահովում. կիրառական ծրագրեր 
սմարթֆոնների համար. կիրառական ծրագրեր 
շարժական հեռախոսների համար. կիրառական 
ծրագրեր անլար սարքերի համար. ցանցին 
մուտքի ապահովման սպասարկիչների 
համակարգային ծրագրեր. թվային հեռախոսային 
հենահարթակներ և ծրագրային ապահովում. 
սմարթֆոնների ներբեռնվող կիրառական ծրագրեր 
(ծրագրային ապահովում). ծրագրային ապահովում 
էլեկտրոնային փոստի և հաղորդագրությունների 
փոխանակման համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում շարժական հեռախոսների 
համար. CD-ROM-ների վրա գրառված 
մուլտիմեդիային ծրագրային ապահովում. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում ցանցի  
անլար կապի համար. ծրագրային ապահովում 
և աշխատածրագրեր շարժական սարքերի 
համար. ներբեռնվող կիրառական ծրագրեր 
սմարթֆոնների համար. կապի ծրագրային 
ապահովում համաշխարհային համակարգչային 
ցանցերի միացման համար. կապի ծրագրային 
ապահովում համակարգչային ցանցի օգտատերերի 

միջև կապի ապահովման համար. կիրառական 
ծրագրեր համացանցի միջոցով սոցիալական 
ցանցերի ծառայությունների տրամադրման 
համար. ներբեռնվող համակարգչային ծրագրային 
ապահովում պատկերների, գրաֆիկաների, 
ձայնա-, տեսատվյալների և տեքստերի մշակման 
համար. շարժական հավելվածներ. շարժական 
կիրառական ծրագրեր. հաղորդագրությունների 
ակնթարթային փոխա նակման ծրագրային ապա-
հովում շարժական հեռախոսների և ձեռքի սարքերի 
համար. համակարգչային ծրագրային ապահովում 
սոցիալական ցանցերի համար. համակարգչային 
ծրագրերի մշակման միջոցներ. համակարգչային 
ծրա գրային ապահովում որպես կիրառական 
ծրա գրավորման ինտերֆեյս (API) օգտագործման 
համար. կիրառական ծրագրավորման ինտերֆեյս 
(API) շինարարական ծրագրային հավելվածներում 
օգտագործման համար. կիրառական ծրա գրա-
վորման ինտերֆեյս (API) սոցիալական ցան ցերի 
առցանց ծառայությունները դյուրացնող համա-
կարգչային ծրագրերի համար, ինչպես նաև տվյալ-
ների առբերման, վերբեռնման, ներբեռնման, 
մուտքի ապահովման և կառավարման համար. 
համա կարգչային ծրա գրային ապահովում 
վիրտուալ հասա րակության ստեղծման, կառա-
վար ման և նրա հետ համա գործակցության համար. 
համա կարգչային ծրագրային ապահովում պատ-
կերների, ձայնատեսային բովանդակության և 
տեսա բովան դակության ձևափոխման և փոխանց-
ման ապա հովման համար. ծրագրային ապահովում 
էլեկտրոնային հաղորդա գրությունների ուղարկ-
ման և ընդուն ման համար. ծրագրային հավել-
վածներ համացանցի և կապի այլ ցանցերի 
միջոցով տեքստային հաղորդագրությունների, 
ակն թարթային հաղորդա  գրությունների, առ ցանց 
բլո գային ամսա գրերի, տեքստերի, վեբ-հղումների 
և պատ կերների փոխանցման, մուտքի ապա-
հովման, կազմակերպման և կառավարման 
համար. ներբեռնվող առցանց էլեկտրոնային 
հրատարակություններ. ներբեռնվող ծրագրային 
ապահովում շարժական հավելվածի տեսքով 
համակարգիչների, ձեռքի դյուրակիր թվային 
էլեկտրոնային հաղորդակցական սարքերի, շար-
ժական սարքերի հետ օգտագործման համար, 
ինչպես նաև կապի դյուրացման նպատակով 
լարով ու անլար հաղորդակցական սարքերի հետ 
օգագործման համար. ծրագրային ապահովում 
համաշխար հային համակարգչային ցանցի 
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միջոցով տեղեկա տվությանը մուտքի ապահովման, 
դրա փոխանցման և ստացման համար. հեռա-
հաղորդակցական շարժական սարքեր. հեռա-
հաղորդակցական շարժական հեռախոսային 
լսափողեր. շարժական հեռախոսներ. ծրագրային 
սարքավարներ հեռահաղորդակցական ցանցերի և 
հեռա հաղորդակցական սարքերի համար. էլեկտրո-
նային հրատարակություններ (ներբեռնվող), 
SIM քար տեր. մագնիսական ծածկագրությամբ 
քարտեր. չիպեր (ինտեգրալ սխեմաներ). էլեկտրո-
նային սարքեր հեռահաղորդակցության, հեռա-
խոսային կայանների, հեռախոսահամարի 
ցուցա  դրման և ռադիո փեյջինգային սարքերի 
ոլոր տում օգտա  գործման համար. էլեկտրոնային 
սարքեր ազդա նշանների հեռա կառավարման 
համար. էլեկտրո նային ազդանշանների հաղոր-
դիչներ. հաղորդիչներ հեռախոսների համար. 
հաղորդիչներ (հեռա  հաղորդակցություն). հեռա-
խոսների էլեկտրոնային տեղեկատուներ. տվյալ-
ների մագնիսական և օպտիկական կրիչներ և 
միջավայրեր. սարքեր և սարքավորումներ ձայնի, 
պատկերի կամ տվյալների հեռարձակման, 
գրառման, հաղորդման կամ վերարտադրման 
համար. հիշողության քարտեր և դրանց ընթեր-
ցիչներ. վերոհիշյալ ապրանք ների մասեր և կցա-
մասեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպա-
րեզում. գրա սենյակային ծառայություններ. շուկա-
յավարում, գովազդ և վաճառքի օժան դակման 
ծառայություններ. առցանց գովազդային և 
շուկայա վարման ծառա յություններ. շուկայի հետա-
զոտման և տեղեկատվական ծառայություններ. 
գովազ դային տեքստերի հրատարակում. երրորդ 
անձանց ապրանքների ու ծառայությունների խթա-
նում համակարգչի և կապի ցանցերի միջոցով. 
գործնական ցանցերի առցանց ծառայություններ. 
գովազդի տարածում երրորդ անձանց համար 
առցանց էլեկտրոնային կապի ցանցերի միջոցով. 
գործնական տվյալների վերլուծություն. գործնական 
վիճակագրական տեղեկատվության տրամադրում. 
գործ նական ցանցերի ծառայություններ. գործնական 
տեղեկատվության տրամադրում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցում տվյալների առցանց 
էլեկտրոնային հիմնապաշարի միջոցով. առցանց 
գովազ դային ցանցերի ծառայություններ սոցիա-
լական ցանցերի օգտատերերին գործարարության 

հետ կապ ապահովելու համար. խորհրդակցական 
ծառայություններ գործարարության ասպարեզում. 
գործարար գործունեության մոնիտորինգ, այն է՝ 
ճգնաժամային գործնական արդյունավետության 
ցուցա նիշների վերլուծություն իրական ժամա-
նակում ստացվող տվյալների հիման վրա. համա-
կարգչայնացված տվյալների հիմնապաշարների 
կառավարում. համակարգչային ցանցերում 
տեղակայված տեղեկա տվության, կայքերի և 
ռեսուրսների որոնում և առբերում երրորդ անձանց 
համար. ինտերակտիվ գովազդային նյութերի 
տարածում. գովազդային միջոցների օգտագործման 
պլանավորում (մեդիապլանավորում) և գովազ-
դային միջոցների գնման ծառայություններ. 
խորհրդակցական ծառայություններ բրենդի 
վերա բերյալ. գովազդային նյութերի ձևավորում 
երրորդ աձանց համար. շուկայի հետա զոտում և 
տեղեկատվության տրամադրում. գործնական 
և գովազդային ծառա յություններ. գովազդային 
ծառա յություններ գովազդի արդյունավետության 
մոնիտորինգի համար. խորհրդակցական 
ծառայություններ գով ազդի ոլոր տում. խորհրդակ-
ցական ծառայություններ գովազդի ոլորտում, 
մասնավորապես՝ երրորդ անձանց մարքեթինգային 
գործունեության կազմակերպում ըստ իրենց 
պահանջների. առևտրային տեղեկատվության 
ծառայություններ. գովազդի կառավարում. վարչ-
արարական ծառայություններ համակարգչի և կապի 
ցանցերի միջոցով երրորդ անձանց ապրանքների 
և ծառայությունների ձեռքբերումը դյուրացնելու 
նպատակով. տվյալների հիմնապաշարների  
կառավարում անլար կապի, շարժական տեղեկա-
տվություն մուտքի ապահովման եւ տվյալների 
հեռա կառավարման ոլորտում՝ ձեռքի համա-
կարգիչներին, լեփթոփներին և շարժական 
էլեկտրոնային սարքերին բովանդակության անլար 
տեղհասցնման նպատա կով.վեբ կայքի տրամա-
դրում, որտեղ հաճախորդները կարող են փոխա-
նակել տեղեկատվություն ապրանքների մասին 
կարծիք ների վերաբերյալ. տեղեկատվական, 
խորհրդա կցական և խորհրդա տվական ծառա-
յություններ վերոհիշյալի վերաբերյալ. տվյալների 
հիմնապաշարների կառավարում.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործ ունեություն. դրամավարկային գործ առնու-
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործ-
առնություններ. ֆինանսական գործառնություններ. 
ֆինանսական գործառնությունների մշակման 
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ծառայություններ, մասնավորապես՝ հաշվանցման 
(քլիրինգի) և համա պատասխանեց ման ֆինան-
սական գործառնություններ համակարգչի և կապի 
ցանցերի միջոցով. վճարումների մշակ ման ծառա-
յություն ներ. հաշիվն երի վճա րային տվյալների 
էլեկտրոնային մշակում և փոխանցում համա-
կարգիչների և կապի ցանցերի օգտատերերի 
համար. դրամական միջոցների փոխան ցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
դրամի փոխանցում էլեկտրոնային հաշվարկ ների 
համակարգով. հաշիվների վճարման ծառա յություն-
ներ. ֆինանսական ծառայություններ, այն է՝ պահվող 
գումարով առցանց էլեկտրոնային հաշիվների 
տրամադրում էլեկտրոնային միջավայրում. դրա-
մական միջոց ների կառավարում. կան խիկ 
վճարումների ծառայություններ և գործարք ների 
իրավա զորության, իսկության հաս տատման և 
պարտքի մարման ծառա յություններ. էլեկտրո-
նային առևտրի համար վճարման ծառայություններ. 
էլեկտրոնային առևտրի համար վճարման ծառայու-
թյուն  ներ, այն է՝ կուտա կային հաշիվների ստեղծում 
համա ցանցում ապրանքների ու ծառայությունների 
գնման համար. ֆինանսական գործարքների 
ծառայություններ, այն է՝ ապահով քլիրինգային առև-
տրային գործարք ների տրա մադրում էլեկ տրոնային 
կապի ցանցերի միջոցով. բազմա տեսակ վճարային 
ծառայությունների տրա  մա դրում. սպասարկում 
կրեդիտ քարտերով, ինչպես նաև հաշիվների 
փոխանցում և դրանց վճարում համ աշխարհային 
համա կարգչային ցանցի միջոցով. հեռակա 
վճարումների ծառա յություններ. էլեկտրոնային 
վճարման և ֆինան սական տեղեկա տվության 
կառավարման ծառա յություններ. էլեկտրոնային 
դրամական միջոց ների փոխանցում հեռա-
հաղորդակցության միջոցով. հեռա հաղորդակ-
ցական անլար սարքերի ու սարքա վորումների 
միջոցով տրամադրվող վճարային ծառա-
յություններ. տեղեկատվական, խորհրդակ ցական 
և խորհրդատվական ծառայություններ վերո հիշյալի 
վերաբերյալ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. կապի 
ծառա յություններ շարժական հեռախոսի միջոցով. 
ռադիո հեռա խոսային կապի ծառա յություն-
ներ. ռադիոռելեային կապի ծառայություն ներ. 
արբանյակային կապի ծառա յություններ. հեռա-
խոսային կապի ծառայություններ. ֆաքսի միլային 
փոխանցման ծառա յություններ. հայտարա-
րու   թյուն ների էլեկտրո    նային տախ  տակ ների 

ծառա  յություններ. հեռահաղորդակցության 
երթ ուղ  ման և միաց  ման ծառա   յություն ներ. 
հաղոր  դա   գրություն ների և պատ   կերների համա-
կարգչայ նաց ված փոխանցում. հաղորդա գրու-
թյուն ների, լուսանկարների և տեսապատկերների 
փոխանցում շարժական հեռախոսային ծառա-
յությունների և արբանյակի միջոցով. հեռա խոսային 
ծառայություններ. հեռախոսային բաժանորդա-
գրման ծառայություններ. էլեկտրոնային փոստի 
ծառայություններ. օգտատերերին համաշխարհային 
համակարգչային ցանց մուտքի տրամադրում 
տեղեկատվության լայն սպեկտրի վերաբերյալ 
տվյալների փոխանցման և ընդունման համար. 
օգտատերերին համաշխարհային ցանց մուտքի 
տրամադրում. համաշխարհային համակարգչային 
ցանցին հեռա հաղորդակցական միացումների 
տրամադրում. հեռակոնֆերանսների ծառա յություն-
ներ. տեսաhեռակոնֆերանսների ծառայություններ. 
հեռա հաղորդակցական սարքա վորումների վար-
ձույթ. հեռա խոսային սարքավորումների վար ձույթ. 
տվյալների փոխանցման և ընդունման ծառա-
յություններ հեռա հաղորդակ ցական ցանցերի 
միջո ցով. համա կարգչի և հեռա հաղորդակցական 
ցանցերի միջոցով հասանելի ձայնի, տվյալների, 
ձայնային տվյալների, տեսա  տվյալների, տեքս -
տերի և գրաֆիկաների էլեկտրոնային փոխա-
նակում. հաղորդա գրությունների ակնթար թային 
փոխա նակ ման ծառա յություններ. համա  ցան ցային 
կանխագրերի միջոցով ձայնի փոխանց ման ծառա-
յություններ (VoIP). ձայ նային հեռա  կոն ֆերանսներ. 
վեբ-հաղորդա գրու թյունների ծառայություններ. 
օգտատերերի միջև թվային լուսա նկարչական 
ֆայլերի, տեսա- և ձայնատեսային բովան դակության 
էլեկտրոնային փոխանցում հավասարա զոր 
սարքերի միջոցով. համակարգչին, էլեկտրո նային 
և առցանց տվյալների հիմնա պաշարներին մուտքի 
տրամադրում. հեռա հաղորդակցական ծառա-
յու թյուններ, այն է՝ տվյալների, հաղորդա գրու-
թյունների, գրա ֆիկա ների, պատկերների, 
ձայնային տվյալների, տեսա տվյալների և տեղեկա-
տվության էլեկտրո նային փոխանցում. առցանց 
բանա վեճային համա ժողովների, հաղորդա-
գրությունների ակնթարթային փոխա նակման և 
հայտարա րությունների էլեկտրոնային տախտակ-
ների հասա նելիության ապահովում. սոցիալական 
ցանցերի ոլորտում համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարներ մուտքի տրամադրում. ձայնային 
տվյալների, տեքստերի և տեսատվյալների 
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հեռարձակում համակարգչի կամ կապի այլ 
ցանցերի միջոցով. առցանց համաժողովների 
տրամադրում ընդհանուր հետաքրքրությունների 
թեմաների շուրջ հաղորդակցվելու նպատակով. 
առցանց և հեռահաղորդակցական սարքերի 
տրամադրում համակարգիչների, շարժական 
և ձեռքի համակարգիչների և լարով ու անլար 
կապի սարքերի օգտա տերերի միջև իրական 
ժամանակում փոխհարաբերությունների հաս-
տատման նպատակով. հաղորդագրությունների 
ակնթարթային փոխանցման, վեբ-հաղորդա-
գրությունների փոխանցման և տեքստային հաղորդա-
գրությունների փոխանցման ծառայություններ. 
բրոդքասթինգի ծառայություններ (հեռարձակման 
ծառայություններ). վեբքասթինգի ծառայություններ 
(լայնա մասշտաբ հեռարձակման ծառայություններ 
համացանցի միջոցով). համացանցային կան-
խագրերի միջոցով ձայնի փոխանցման ծառա-
յությունների, տեսակոնֆերանսների ու ձայնային 
կոնֆերանսների համար կապի ծառայությունների 
տրամադրում. վեբկայքերի եւ տվյալների հիմնա-
պաշարների տրամադրում անլար կապի, 
շարժական տեղեկա տվություն մուտքի ապահովման 
եւ տվյալների հեռա կառավարման ոլորտում՝ ձեռքի 
համա կարգիչներին, լեփթոփներին և շարժական 
էլեկտրոնային սարքերին բովանդակության անլար 
տեղհասցնման նպատակով. խորհրդատվական, 
տեղեկատվական և խորհրդակցական ծառայու-
թյուններ վերոհիշյալի վերաբերյալ.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
լուսա նկարում և տեսազվար ճությունների ծառա-
յություններ. առցանց ամսագրերի, մասնավորապես՝ 
օգտագործողի կողմից որոշված բովան դակությամբ 
վեբբլոգների (բլոգների) հրատարակում. առցանց 
էլեկտրո  նային ոչ ներբեռնելի հրատարա կությունների 
հրապարակում, առցանց ամսա գրերի, այն է՝ 
սոցիալական ցանցերի ոլորտում օգտագործողի 
կողմից որոշված բովանդա կությամբ բլոգների հրա-
պարա կում. առցանց ամսագրերի, այն է՝ ընդհանուր 
հետա քրքրությունների ոլորտում անձնական 
տեղեկատվություն և կարծիքներ պարունակող 
բլոգների հրապարակում. տեղեկատվության տրա-
մա դրում բազմատեսակ թեմաների վերաբերյալ՝ 
ժամանցային կամ մշակութային նպատակներով. 
պարբերա կանների հրատարակում. առցանց ոչ 
ներբեռնելի էլեկտրոնային հրատարակությունների 

տրամադրում. զվարճությունների կամ կրթության 
վերաբերյալ առցանց տեղեկատվության տրա-
մադրում համա  կարգչային տվյալների հիմնա-
պաշարի կամ համաշխարհային համա կարգչային 
ցանցի միջոցով. զվարճությունների ոլորտում 
համակարգչային, էլեկտրոնային և առցանց 
տվյալների հիմնա պաշարների տրամադրում 
կրթական, ժաման ցային և զվարճության նպա-
տակով օգտագործման համար. տեղեկատվական, 
խորհրդակցական և խորհրդա տվական ծառայու-
թյուն ներ վերոգրյալի վերաբերյալ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություն ներ և դրանց հետ կապված հետա-
զոտություններ և մշակումներ. արդյու նա  բերա կան 
վեր լուծումների և հետա զոտու թյունների ծառա-
յություն ներ. համա կարգչային ապա րատների և 
ծրագրերի մշակում և կատարելա գործում. համա-
կարգչային ծրագրային ապա հովման սպասարկում, 
զարգացում և մշակում. համա կարգչային ծրա-
գրավորում. համա կարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. հեռահաղորդակցական սարքերի 
մշակում և նախագծում. ոչ ներբեռնելի առցանց 
ծրագրերի տրամադրում. ոչ ներբեռնելի առցանց 
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագործման տրա-
մադրում. ոչ ներբեռնելի առցանց ծրագրերի և 
աշխատա ծրագրերի ժամանակավոր օգտա գործ-
ման տրամադրում ակն թար թային հաղորդա-
գրությունների փոխանակման համար. 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի միջոցով 
մատչելի ոչ ներբեռնելի ծրագրային ապա հովում 
համա կարգչային աշխատածրագրերի կառա-
վարման համար. ոչ ներբեռնելի համացանցային 
զննարկիչի ծրագրերի առցանց տրամադրում. ոչ 
ներբեռնելի շարժական կապի սարքերի ծրագրային 
ապահովման տրամադրում համակարգիչների, 
շարժական համակարգիչների և շարժական կապի 
սարքերի միջոցով համացանցին անլար մուտքի 
բարելավման համար. ծրագրային ապահովման 
մշակում և կատարելա գործում գրանցված օգտա-
տերերի համար առցանց միջավայրի ստեղծման 
նպատակով՝ բանավեճերում և առցանց համայնք-
ներում մասնակցելու, ինչպես նաև սոցիալական 
ցանցերում ներգրավվելու համար. էլեկտրոնային 
սարքերի հոսթինգ երրորդ անձանց համար՝ 
հաղորդակցական ցանցերի միջոցով բանավեճերի 
կազմակերպման և անցկացման նպատակով. 
կիրա ռական ծառայություններ տրամադրողների 
ծառա յություններ (ASP). աշխատածրագրերի և 
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ծրագրային ապահովման տրամադրում, հոսթինգ, 
կառա վարում, կատարելագործում և սպասարկում.  
վեբ-կայքերի և տվյալների հիմնապաշարների 
հոսթինգ, կատարելագործում և սպասարկում. 
կիրառական ծառայություններ տրամադրողների 
(ASP) կողմից ծրագրերի տրամադրում 
համակարգչի և համա կարգչային կապի ցանցերի 
միջոցով էլեկտրոնային մեդիայի կամ տեղեկա-
տվության ստեղծումը, խմբագրումը, վեր բեռնումը, 
ներբեռնումը, մուտքի ապահովումը, դիտումը, 
փոխանցումը, ցուցա դրումը, նշումը, բլոգների 
վարումը (բլոգինգը), հոսքային փոխանցումը, 
կապա կցումը, ծանոթագրումը, մեկնաբանումը, 
ներդ րումը, հաղորդումը և համատեղ օգտագործումը 
կամ այլ կերպ տրամադրումն ապահովելու կամ 
դյուրացնելու նպատակով. աշխատածրագրերի և 
ծրագրային ապահովման տրամադրում, հոսթինգ, 
կառավարում, կատարելագործում և սպասարկում 
անլար կապի, շարժական տեղեկատվական մուտքի 
և տվյալների հեռակառավարման ոլորտում՝ ձեռքի 
համակարգիչներին, լեփթոփներին և շարժական 
էլեկտրոնային սարքերին բովանդակության 
անլար տեղհասցնման նպատակով. վեբ-կայքերի 
և տվյալների հիմնա պաշարների հոսթինգ,  
կատարելա գործում և սպասարկում անլար 
կապի, շարժական տեղեկատվական մուտքի 
և տվյալների հեռա կառավարման ոլորտում՝ 
ձեռքի համակարգիչներին, լեփթոփներին և 
շարժական էլեկտրոնային սարքերին բովան-
դա կության անլար տեղհասցնման նպատակով. 
ցանցերի առցանց սպասարկման ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում, որը թույլ է տալիս 
օգտատերերին փոխանցել և համատեղ օգտա-
գործել անձի նույնականացման տվյալները 
բազմաթիվ առցանց սարքերի միջոցով. ոչ ներ-
բեռնելի ծրագրային hավելվածների ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում սոցիալական 
ցանցերի համար. առցանց սարքերի հոսթինգ 
ինտերակտիվ բանավեճերի անցկացման համար, 
մասնա վորապես այն սարքերի, որոնք թույլ են 
տալիս օգտատերերին վերբեռնել, ձևափոխել և 
համատեղ օգատագործել ձայնա-, տեսատվյալներ, 
լուսանկարչական պատկերներ, տեքստեր, 
գրաֆիկաներ և տվյալներ. ծրա գրային ապահովում 
որպես ծառայութուն (SAAS). ծրագրային ապահովում 
որպես ծառայութուն (SAAS), որը ներառում է ծրա գրեր 
համ աշխարհային համակարգչային ցանցի միջոցով 
էլեկտրոնային հաղորդագրությունների ընդունման 
մասին ազդանշանի ուղարկման համար. մշակման, 
նախագծման, հետազոտման, կատարելագործման 

և թեստավորման ծառայու թյուններ շարժական 
աշխատա ծրագրերի ոլորտում. ծրագրերի հոս-
թինգ երրորդ անձանց համար՝ մարդկանց և 
կազմակերպությունների միջև կապի ապա հովման 
նպատակով համակարգիչների և շարժական 
սարքերի միջոցով՝ անլար և լարով ցանցերի 
կիրառմամբ. տեխնիկական խորհրդակցություն 
շարժական կիրառական ծրագրերի կատարելա-
գործման ոլորտում՝ տրամադրելով ոչ ներբեռնելի 
համակարգչային ծրագրերի ժամանակավոր 
օգտագործում կապի դյուրակիր էլեկտրոնային 
սարքերի, այն է  ̀ շարժական հեռախոսների, 
սմարթֆոնների, ձեռքի համակարգիչների և 
համակարգչային պլանշետների շարժական ծրա-
գրային հավելվածների կատարելագործման, 
գնա հատման, թեստավորման և տեխնիկական 
սպասարկ ման համար. տեղեկատվական, 
խորհրդա տվական և խորհրդակցական ծառա յու-
թյուններ վերոգրյալի վերաբերյալ.

դաս 45. առցանց սոցիալական ցանցերի ծառա-
յություններ, նաև ժամանցային նպատակներով. 
համա ցանցի միջոցով սոցիալական ցանցերի ծառա-
յություններ. ներբեռնվող շարժական աշխատա-
ծրագրերի կամ համացանցում վեբ-կայքի միջո ցով 
մատչելի առցանց սոցիալական ցանցերի ծառա-
յություն ներ. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտան գության ծառա յություններ սեփակա-
նության և ան հատի պաշտպանության համար. 
սոցիա  լական կայքերի օգտա տերերի ներկա յաց ման, 
սոցիալական ցանցերի և ծանոթությունների ծառա-
յություններ. համացանցի միջոցով ներկայացման, 
սոցիալական ցանցերի ստեղծման և ծանոթու-
թյունների ծառայություններ. առցանց սոցիա լական 
ցանցերի ծառա յություններ սոցիա լական կայքերի 
օգտատերերի ներկայացման կամ անհատների միջև 
փոխ հարաբերությունների դյուրաց ման համար. 
համացանցի կամ այլ համա կարգչի կամ կապի 
ցանցերի միջոցով տրամադրվող սոցիալական 
ցանցերի ծառա յություններ. տեղեկատվության 
տրամադրում սոցիալական ցանցերի ոլորտում. անձի 
նույնականացման տեղեկատվության իսկության 
ստուգում. օգտատերերի իսկության ստուգում. 
նույնականացման իսկության ստուգում. առցանց 
համակարգչային տվյալների հիմնա պաշարների և 
առցանց որոնման հնարավորությամբ տվյալների 
հիմնապաշարների տրամադրում սոցիալական 
ցանցերի ոլորտում. տեղեկատվական, խորհրդա-
տվական և խորհրդակցական ծառայություններ 
վերո գրյալի վերաբերյալ:

--------------
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(210) 20171344
(220) 20.09.2017
(730) Վեոն Ամսթերդամ ԲՎ, NL 
(540) 

(511) 
դաս 9. ձայնի կամ պատկերների գրանցման, 

հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկա կիրներ. ձայնա գրման 
սկավառակ ներ. խտա սկա վառակներ. DVD-ներ և 
թվային գրանց ման այլ կրիչներ. տվյալների մշակման 
սարքեր. համակարգիչներ. համակար գչային ծրա-
գրային ապահովում. հեռահաղորդակցական և 
հաղորդակ ցական սարքեր. հեռահաղորդակցական 
մալուխներ. հեռա հաղորդակցական փոխար-
կիչներ. հեռահաղորդակցական լարեր. հեռա-
հաղորդակցական կոմուտացման վահաններ. 
հեռա հաղորդակցական կապուղիների խտարար-
ներ (մուլտիպլեքսորներ). հեռահաղորդակցական 
ծրագրային ապահովում. հեռահաղորդակցական 
կապի ցանցային սխեմաներ. հեռակապի 
հաղորդիչներ. հեռա հաղորդակցական ապա-
րատներ. հեռա հաղորդակցական սարքա-
վորումն  եր. հեռա  հաղորդակցական սարքեր. 
հեռա  հաղորդակցա կան թվային սարքեր. 
հեռա հաղորդակցական դյուրակիր սարքեր. 
հեռա հաղորդակ ցական շարժական սարքեր. 
հեռա հաղորդակցա կան էլեկտրո նային սարքեր. 
հեռա  հաղորդակցա կան էլեկտրական սարքեր. 
հեռահաղորդակ  ցա կան կապի ցանցերի ալեհավաք-
ներ. հեռահաղորդակցական համակարգչային 
սարքա   վորումներ. հեռա   հաղորդակցական 
կապի թելքա   օպտիկա կան սար քեր.հեռա  հաղոր-
դակցա կան մեկուսատախտակի տարրեր. համա-
կարգչային ծրագրեր հեռահաղորդակցության մեջ 
օգտագործման համար. հեռահաղորդակցական 
սարքեր շարժական ցանցերի հետ օգտագործման 
համար. ցանցային ապարատներ և ծրագրեր. 
կիրառական ծրագրեր. խաղային ծրագրեր. 
ապակոդավորման սարքերի ծրագրեր. ծրագրային 
սարքա վարներ. գրառ ված ծրագրային ապահովում և 
համա  կարգչային ծրագրեր. ներբեռնվող ծրագրային 
ապա  հովում. գաղտնիության պահպանության ծրա-

գրային ապահովում. տեղեկակիրների ծրագրային 
ապահովում. զվար ճությունների համար ծրագրային 
ապահովում. մուլտիմեդիային ծրա գրային ապա-
հովում. ուսու ցո ղա կան ծրա գրային ապա հովում. 
ուսումն ական ծրագրային ապահովում. շար ժական 
ծրագրային ապահովում. տվյալների անվտան-
գության ապահովման ծրագրային արտա դրանք. 
կապի ապահովման ծրագրեր. ամբողջական փաթե-
թով ծրա գրային ապահովում. համակարգային 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային խաղերի 
ծրագրային ապահովում. ցանցի կառավարման 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային ծրա-
գրային հենահարթակներ. համացանցի միջոցով 
հաղորդա գրությունների փոխանակման ծրագրային 
ապա  հովում. համա կարգչային ծրա գրային hավել-
վածներ. տվյալների հիմնա պաշարների կառա-
վարման ծրագրային ապահովում. օպերացիոն 
համակարգի ծրագրային ապահովում. համա կարգ-
չային հեռախոսության ծրագրային ապա հովում. 
տվյալների փոխանցման ծրագրային ապա հովում. 
ինտերակտիվ համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. ներբեռնվող hավելվածներ համա-
կարգչային ծրագրային ապահովման համար. 
շարժական հեռախոսների ծրագրային ապահովում. 
շարժա կան սարքերի կառավարման ծրագրային 
ապահովում. ծրագրային ապահովում առցանց 
հաղորդա գրությունների փոխանակման համար. 
համա կարգչային որոնողական համակարգերի 
ծրա գրային ապահովում. կիրառական ծրագրեր 
սմարթֆոնների համար. կիրառական ծրագրեր 
շարժական հեռախոսների համար. կիրառական 
ծրագրեր անլար սարքերի համար. ցանցին մուտքի 
ապահովման սպասարկիչների համակարգային 
ծրագրեր. թվային հեռախոսային հենահարթակներ 
և ծրագրային ապահովում. սմարթֆոնների 
ներբեռնվող կիրառական ծրագրեր (ծրագրային 
ապահովում). ծրագրային ապահովում էլեկտրոնային 
փոստի և հաղորդագրությունների փոխանակման 
համար. համակարգչային ծրագրային ապահովում 
շարժական հեռախոսների համար. CD-ROM-
ների վրա գրառված մուլտիմեդիային ծրագրային 
ապահովում. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում ցանցի  անլար կապի համար. ծրագրային 
ապահովում և աշխատածրագրեր շարժական 
սարքերի համար. ներբեռնվող կիրառական 
ծրագրեր սմարթֆոնների համար. կապի ծրագրային 
ապահովում համաշխարհային համակարգչային 
ցանցերի միացման համար. կապի ծրագրային 
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ապահովում համակարգչային ցանցի օգտատերերի 
միջև կապի ապահովման համար. կիրառական 
ծրագրեր համացանցի միջոցով սոցիալական 
ցանցերի ծառայությունների տրամադրման 
համար. ներբեռնվող համակարգչային ծրագրային 
ապահովում պատկերների, գրաֆիկաների, 
ձայնա-, տեսատվյալների և տեքստերի մշակման 
համար. շարժական հավելվածներ. շարժական 
կիրառական ծրագրեր. հաղորդագրությունների 
ակնթարթային փոխա նակման ծրագրային ապա-
հովում շարժական հեռախոսների և ձեռքի սարքերի 
համար. համակարգչային ծրագրային ապահովում 
սոցիալական ցանցերի համար. համակարգչային 
ծրագրերի մշակման միջոցներ. համակարգչային 
ծրա գրային ապահովում որպես կիրառական ծրա-
գրավորման ինտերֆեյս (API) օգտագործման 
համար. կիրառական ծրագրավորման ինտերֆեյս 
(API) շինարարական ծրագրային հավելվածներում 
օգտագործման համար. կիրառական ծրա գրա-
վորման ինտերֆեյս (API) սոցիալական ցան ցերի 
առցանց ծառայությունները դյուրացնող համա-
կարգչային ծրագրերի համար, ինչպես նաև տվյալ-
ների առբերման, վերբեռնման, ներբեռնման, 
մուտքի ապահովման և կառավարման համար. 
համա կարգչային ծրա գրային ապահովում 
վիրտուալ հասա րակության ստեղծման, կառա-
վար ման և նրա հետ համա գործակցության համար. 
համա կարգչային ծրագրային ապահովում պատ-
կերների, ձայնատեսային բովանդակության և 
տեսա բովան դակության ձևափոխման և փոխանց-
ման ապա հովման համար. ծրագրային ապահովում 
էլեկտրոնային հաղորդա գրությունների ուղարկ-
ման և ընդուն ման համար. ծրագրային հավել-
վածներ համացանցի և կապի այլ ցանցերի 
միջոցով տեքստային հաղորդագրությունների, 
ակն թարթային հաղորդա  գրությունների, առ ցանց 
բլո գային ամսա գրերի, տեքստերի, վեբ-հղումների 
և պատ կերների փոխանցման, մուտքի ապա-
հովման, կազմակերպման և կառավարման 
համար. ներբեռնվող առցանց էլեկտրոնային 
հրատարակություններ. ներբեռնվող ծրագրային 
ապահովում շարժական հավելվածի տեսքով 
համակարգիչների, ձեռքի դյուրակիր թվային 
էլեկտրոնային հաղորդակցական սարքերի, շար-
ժական սարքերի հետ օգտագործման համար, 
ինչպես նաև կապի դյուրացման նպատակով 
լարով ու անլար հաղորդակցական սարքերի հետ 
օգագործման համար. ծրագրային ապահովում 

համաշխար հային համակարգչային ցանցի 
միջոցով տեղեկա տվությանը մուտքի ապահովման, 
դրա փոխանցման և ստացման համար. հեռա-
հաղորդակցական շարժական սարքեր. հեռա-
հաղորդակցական շարժական հեռախոսային 
լսափողեր. շարժական հեռախոսներ. ծրագրային 
սարքավարներ հեռահաղորդակցական ցանցերի և 
հեռա հաղորդակցական սարքերի համար. էլեկտրո-
նային հրատարակություններ (ներբեռնվող), 
SIM քար տեր. մագնիսական ծածկագրությամբ 
քարտեր. չիպեր (ինտեգրալ սխեմաներ). էլեկտրո-
նային սարքեր հեռահաղորդակցության, հեռա-
խոսային կայանների, հեռախոսահամարի 
ցուցա  դրման և ռադիո փեյջինգային սարքերի 
ոլոր տում օգտա  գործման համար. էլեկտրոնային 
սարքեր ազդա նշանների հեռա կառավարման 
համար. էլեկտրո նային ազդանշանների հաղոր-
դիչներ. հաղորդիչներ հեռախոսների համար. 
հաղորդիչներ (հեռա  հաղորդակցություն). հեռա-
խոսների էլեկտրոնային տեղեկատուներ. տվյալ-
ների մագնիսական և օպտիկական կրիչներ և 
միջավայրեր. սարքեր և սարքավորումներ ձայնի, 
պատկերի կամ տվյալների հեռարձակման, 
գրառման, հաղորդման կամ վերարտադրման 
համար. հիշողության քարտեր և դրանց ընթեր-
ցիչներ. վերոհիշյալ ապրանք ների մասեր և կցա-
մասեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպա-
րեզում. գրա սենյակային ծառայություններ. շուկա-
յավարում, գովազդ և վաճառքի օժան դակման 
ծառայություններ. առցանց գովազդային և 
շուկայա վարման ծառա յություններ. շուկայի հետա-
զոտման և տեղեկատվական ծառայություններ. 
գովազ դային տեքստերի հրատարակում. երրորդ 
անձանց ապրանքների ու ծառայությունների խթա-
նում համակարգչի և կապի ցանցերի միջոցով. 
գործնական ցանցերի առցանց ծառայություններ. 
գովազդի տարածում երրորդ անձանց համար 
առցանց էլեկտրոնային կապի ցանցերի միջոցով. 
գործնական տվյալների վերլուծություն. գործնական 
վիճակագրական տեղեկատվության տրամադրում. 
գործ նական ցանցերի ծառայություններ. գործնական 
տեղեկատվության տրամադրում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցում տվյալների առցանց 
էլեկտրոնային հիմնապաշարի միջոցով. առցանց 
գովազ դային ցանցերի ծառայություններ սոցիա-
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լական ցանցերի օգտատերերին գործարարության 
հետ կապ ապահովելու համար. խորհրդակցական 
ծառայություններ գործարարության ասպարեզում. 
գործարար գործունեության մոնիտորինգ, այն է՝ 
ճգնաժամային գործնական արդյունավետության 
ցուցա նիշների վերլուծություն իրական ժամա-
նակում ստացվող տվյալների հիման վրա. համա-
կարգչայնացված տվյալների հիմնապաշարների 
կառավարում. համակարգչային ցանցերում 
տեղակայված տեղեկա տվության, կայքերի և 
ռեսուրսների որոնում և առբերում երրորդ անձանց 
համար. ինտերակտիվ գովազդային նյութերի 
տարածում. գովազդային միջոցների օգտագործման 
պլանավորում (մեդիապլանավորում) և գովազ-
դային միջոցների գնման ծառայություններ. 
խորհրդակցական ծառայություններ բրենդի 
վերա բերյալ. գովազդային նյութերի ձևավորում 
երրորդ աձանց համար. շուկայի հետա զոտում և 
տեղեկատվության տրամադրում. գործնական 
և գովազդային ծառա յություններ. գովազդային 
ծառա յություններ գովազդի արդյունավետության 
մոնիտորինգի համար. խորհրդակցական 
ծառայություններ գով ազդի ոլոր տում. խորհրդակ-
ցական ծառայություններ գովազդի ոլորտում, 
մասնավորապես՝ երրորդ անձանց մարքեթինգային 
գործունեության կազմակերպում ըստ իրենց 
պահանջների. առևտրային տեղեկատվության 
ծառայություններ. գովազդի կառավարում. վարչ-
արարական ծառայություններ համակարգչի և կապի 
ցանցերի միջոցով երրորդ անձանց ապրանքների 
և ծառայությունների ձեռքբերումը դյուրացնելու 
նպատակով. տվյալների հիմնապաշարների  
կառավարում անլար կապի, շարժական տեղեկա-
տվություն մուտքի ապահովման եւ տվյալների 
հեռա կառավարման ոլորտում՝ ձեռքի համա-
կարգիչներին, լեփթոփներին և շարժական 
էլեկտրոնային սարքերին բովանդակության անլար 
տեղհասցնման նպատա կով.վեբ կայքի տրամա-
դրում, որտեղ հաճախորդները կարող են փոխա-
նակել տեղեկատվություն ապրանքների մասին 
կարծիք ների վերաբերյալ. տեղեկատվական, 
խորհրդա կցական և խորհրդա տվական ծառա-
յություններ վերոհիշյալի վերաբերյալ. տվյալների 
հիմնապաշարների կառավարում.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործ ունեություն. դրամավարկային գործ առնու-
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործ-
առնություններ. ֆինանսական գործառնություններ. 

ֆինանսական գործառնությունների մշակման 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ հաշվանցման 
(քլիրինգի) և համա պատասխանեց ման ֆինան-
սական գործառնություններ համակարգչի և կապի 
ցանցերի միջոցով. վճարումների մշակ ման ծառա-
յություն ներ. հաշիվն երի վճա րային տվյալների 
էլեկտրոնային մշակում և փոխանցում համա-
կարգիչների և կապի ցանցերի օգտատերերի 
համար. դրամական միջոցների փոխան ցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
դրամի փոխանցում էլեկտրոնային հաշվարկ ների 
համակարգով. հաշիվների վճարման ծառա յություն-
ներ. ֆինանսական ծառայություններ, այն է՝ պահվող 
գումարով առցանց էլեկտրոնային հաշիվների 
տրամադրում էլեկտրոնային միջավայրում. դրա-
մական միջոց ների կառավարում. կան խիկ 
վճարումների ծառայություններ և գործարք ների 
իրավա զորության, իսկության հաս տատման և 
պարտքի մարման ծառա յություններ. էլեկտրո-
նային առևտրի համար վճարման ծառայություններ. 
էլեկտրոնային առևտրի համար վճարման ծառայու-
թյուն  ներ, այն է՝ կուտա կային հաշիվների ստեղծում 
համա ցանցում ապրանքների ու ծառայությունների 
գնման համար. ֆինանսական գործարքների 
ծառայություններ, այն է՝ ապահով քլիրինգային առև-
տրային գործարք ների տրա մադրում էլեկ տրոնային 
կապի ցանցերի միջոցով. բազմա տեսակ վճարային 
ծառայությունների տրա  մա դրում. սպասարկում 
կրեդիտ քարտերով, ինչպես նաև հաշիվների 
փոխանցում և դրանց վճարում համ աշխարհային 
համա կարգչային ցանցի միջոցով. հեռակա 
վճարումների ծառա յություններ. էլեկտրոնային 
վճարման և ֆինան սական տեղեկա տվության 
կառավարման ծառա յություններ. էլեկտրոնային 
դրամական միջոց ների փոխանցում հեռա-
հաղորդակցության միջոցով. հեռա հաղորդակ-
ցական անլար սարքերի ու սարքա վորումների 
միջոցով տրամադրվող վճարային ծառա-
յություններ. տեղեկատվական, խորհրդակ ցական 
և խորհրդատվական ծառայություններ վերո հիշյալի 
վերաբերյալ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. կապի 
ծառա յություններ շարժական հեռախոսի միջոցով. 
ռադիո հեռա խոսային կապի ծառա յություն-
ներ. ռադիոռելեային կապի ծառայություն ներ. 
արբանյակային կապի ծառա յություններ. հեռա-
խոսային կապի ծառայություններ. ֆաքսի միլային 
փոխանցման ծառա յություններ. հայտարա-
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րու   թյուն ների էլեկտրո    նային տախ  տակ ների 
ծառա  յություններ. հեռահաղորդակցության 
երթ ուղ  ման և միաց  ման ծառա   յություն ներ. 
հաղոր  դա   գրություն ների և պատ   կերների համա-
կարգչայ նաց ված փոխանցում. հաղորդա գրու-
թյուն ների, լուսանկարների և տեսապատկերների 
փոխանցում շարժական հեռախոսային ծառա-
յությունների և արբանյակի միջոցով. հեռա խոսային 
ծառայություններ. հեռախոսային բաժանորդա-
գրման ծառայություններ. էլեկտրոնային փոստի 
ծառայություններ. օգտատերերին համաշխարհային 
համակարգչային ցանց մուտքի տրամադրում 
տեղեկատվության լայն սպեկտրի վերաբերյալ 
տվյալների փոխանցման և ընդունման համար. 
օգտատերերին համաշխարհային ցանց մուտքի 
տրամադրում. համաշխարհային համակարգչային 
ցանցին հեռա հաղորդակցական միացումների 
տրամադրում. հեռակոնֆերանսների ծառա յություն-
ներ. տեսաhեռակոնֆերանսների ծառայություններ. 
հեռա հաղորդակցական սարքա վորումների վար-
ձույթ. հեռա խոսային սարքավորումների վար ձույթ. 
տվյալների փոխանցման և ընդունման ծառա-
յություններ հեռա հաղորդակ ցական ցանցերի 
միջո ցով. համա կարգչի և հեռա հաղորդակցական 
ցանցերի միջոցով հասանելի ձայնի, տվյալների, 
ձայնային տվյալների, տեսա  տվյալների, տեքս -
տերի և գրաֆիկաների էլեկտրոնային փոխա-
նակում. հաղորդա գրությունների ակնթար թային 
փոխա նակ ման ծառա յություններ. համա  ցան ցային 
կանխագրերի միջոցով ձայնի փոխանց ման ծառա-
յություններ (VoIP). ձայ նային հեռա  կոն ֆերանսներ. 
վեբ-հաղորդա գրու թյունների ծառայություններ. 
օգտատերերի միջև թվային լուսա նկարչական 
ֆայլերի, տեսա- և ձայնատեսային բովան դակության 
էլեկտրոնային փոխանցում հավասարա զոր 
սարքերի միջոցով. համակարգչին, էլեկտրո նային 
և առցանց տվյալների հիմնա պաշարներին մուտքի 
տրամադրում. հեռա հաղորդակցական ծառա-
յու թյուններ, այն է՝ տվյալների, հաղորդա գրու-
թյունների, գրա ֆիկա ների, պատկերների, 
ձայնային տվյալների, տեսա տվյալների և տեղեկա-
տվության էլեկտրո նային փոխանցում. առցանց 
բանա վեճային համա ժողովների, հաղորդա-
գրությունների ակնթարթային փոխա նակման և 
հայտարա րությունների էլեկտրոնային տախտակ-
ների հասա նելիության ապահովում. սոցիալական 
ցանցերի ոլորտում համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարներ մուտքի տրամադրում. ձայնային 

տվյալների, տեքստերի և տեսատվյալների 
հեռարձակում համակարգչի կամ կապի այլ 
ցանցերի միջոցով. առցանց համաժողովների 
տրամադրում ընդհանուր հետաքրքրությունների 
թեմաների շուրջ հաղորդակցվելու նպատակով. 
առցանց և հեռահաղորդակցական սարքերի 
տրամադրում համակարգիչների, շարժական 
և ձեռքի համակարգիչների և լարով ու անլար 
կապի սարքերի օգտա տերերի միջև իրական 
ժամանակում փոխհարաբերությունների հաս-
տատման նպատակով. հաղորդագրությունների 
ակնթարթային փոխանցման, վեբ-հաղորդա-
գրությունների փոխանցման և տեքստային հաղորդա-
գրությունների փոխանցման ծառայություններ. 
բրոդքասթինգի ծառայություններ (հեռարձակման 
ծառայություններ). վեբքասթինգի ծառայություններ 
(լայնա մասշտաբ հեռարձակման ծառայություններ 
համացանցի միջոցով). համացանցային կան-
խագրերի միջոցով ձայնի փոխանցման ծառա-
յությունների, տեսակոնֆերանսների ու ձայնային 
կոնֆերանսների համար կապի ծառայությունների 
տրամադրում. վեբկայքերի եւ տվյալների հիմնա-
պաշարների տրամադրում անլար կապի, 
շարժական տեղեկա տվություն մուտքի ապահովման 
եւ տվյալների հեռա կառավարման ոլորտում՝ ձեռքի 
համա կարգիչներին, լեփթոփներին և շարժական 
էլեկտրոնային սարքերին բովանդակության անլար 
տեղհասցնման նպատակով. խորհրդատվական, 
տեղեկատվական և խորհրդակցական ծառայու-
թյուններ վերոհիշյալի վերաբերյալ.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
լուսա նկարում և տեսազվար ճությունների ծառա-
յություններ. առցանց ամսագրերի, մասնավորապես՝ 
օգտագործողի կողմից որոշված բովան դակությամբ 
վեբբլոգների (բլոգների) հրատարակում. առցանց 
էլեկտրո  նային ոչ ներբեռնելի հրատարա կությունների 
հրապարակում, առցանց ամսա գրերի, այն է՝ 
սոցիալական ցանցերի ոլորտում օգտագործողի 
կողմից որոշված բովանդա կությամբ բլոգների հրա-
պարա կում. առցանց ամսագրերի, այն է՝ ընդհանուր 
հետա քրքրությունների ոլորտում անձնական 
տեղեկատվություն և կարծիքներ պարունակող 
բլոգների հրապարակում. տեղեկատվության տրա-
մա դրում բազմատեսակ թեմաների վերաբերյալ՝ 
ժամանցային կամ մշակութային նպատակներով. 
պարբերա կանների հրատարակում. առցանց ոչ 
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ներբեռնելի էլեկտրոնային հրատարակությունների 
տրամադրում. զվարճությունների կամ կրթության 
վերաբերյալ առցանց տեղեկատվության տրա-
մադրում համա  կարգչային տվյալների հիմնա-
պաշարի կամ համաշխարհային համա կարգչային 
ցանցի միջոցով. զվարճությունների ոլորտում 
համակարգչային, էլեկտրոնային և առցանց 
տվյալների հիմնա պաշարների տրամադրում 
կրթական, ժաման ցային և զվարճության նպա-
տակով օգտագործման համար. տեղեկատվական, 
խորհրդակցական և խորհրդա տվական ծառայու-
թյուն ներ վերոգրյալի վերաբերյալ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություն ներ և դրանց հետ կապված հետա-
զոտություններ և մշակումներ. արդյու նա  բերա կան 
վեր լուծումների և հետա զոտու թյունների ծառա-
յություն ներ. համա կարգչային ապա րատների և 
ծրագրերի մշակում և կատարելա գործում. համա-
կարգչային ծրագրային ապա հովման սպասարկում, 
զարգացում և մշակում. համա կարգչային ծրա-
գրավորում. համա կարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. հեռահաղորդակցական սարքերի 
մշակում և նախագծում. ոչ ներբեռնելի առցանց 
ծրագրերի տրամադրում. ոչ ներբեռնելի առցանց 
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագործման տրա-
մադրում. ոչ ներբեռնելի առցանց ծրագրերի և 
աշխատա ծրագրերի ժամանակավոր օգտա գործ-
ման տրամադրում ակն թար թային հաղորդա-
գրությունների փոխանակման համար. 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի միջոցով 
մատչելի ոչ ներբեռնելի ծրագրային ապա հովում 
համա կարգչային աշխատածրագրերի կառա-
վարման համար. ոչ ներբեռնելի համացանցային 
զննարկիչի ծրագրերի առցանց տրամադրում. ոչ 
ներբեռնելի շարժական կապի սարքերի ծրագրային 
ապահովման տրամադրում համակարգիչների, 
շարժական համակարգիչների և շարժական կապի 
սարքերի միջոցով համացանցին անլար մուտքի 
բարելավման համար. ծրագրային ապահովման 
մշակում և կատարելա գործում գրանցված օգտա-
տերերի համար առցանց միջավայրի ստեղծման 
նպատակով՝ բանավեճերում և առցանց համայնք-
ներում մասնակցելու, ինչպես նաև սոցիալական 
ցանցերում ներգրավվելու համար. էլեկտրոնային 
սարքերի հոսթինգ երրորդ անձանց համար՝ 
հաղորդակցական ցանցերի միջոցով բանավեճերի 
կազմակերպման և անցկացման նպատակով. 
կիրա ռական ծառայություններ տրամադրողների 

ծառա յություններ (ASP). աշխատածրագրերի և 
ծրագրային ապահովման տրամադրում, հոսթինգ, 
կառա վարում, կատարելագործում և սպասարկում.  
վեբ-կայքերի և տվյալների հիմնապաշարների 
հոսթինգ, կատարելագործում և սպասարկում. 
կիրառական ծառայություններ տրամադրողների 
(ASP) կողմից ծրագրերի տրամադրում 
համակարգչի և համա կարգչային կապի ցանցերի 
միջոցով էլեկտրոնային մեդիայի կամ տեղեկա-
տվության ստեղծումը, խմբագրումը, վեր բեռնումը, 
ներբեռնումը, մուտքի ապահովումը, դիտումը, 
փոխանցումը, ցուցա դրումը, նշումը, բլոգների 
վարումը (բլոգինգը), հոսքային փոխանցումը, 
կապա կցումը, ծանոթագրումը, մեկնաբանումը, 
ներդ րումը, հաղորդումը և համատեղ օգտագործումը 
կամ այլ կերպ տրամադրումն ապահովելու կամ 
դյուրացնելու նպատակով. աշխատածրագրերի և 
ծրագրային ապահովման տրամադրում, հոսթինգ, 
կառավարում, կատարելագործում և սպասարկում 
անլար կապի, շարժական տեղեկատվական մուտքի 
և տվյալների հեռակառավարման ոլորտում՝ ձեռքի 
համակարգիչներին, լեփթոփներին և շարժական 
էլեկտրոնային սարքերին բովանդակության 
անլար տեղհասցնման նպատակով. վեբ-կայքերի 
և տվյալների հիմնա պաշարների հոսթինգ,  
կատարելա գործում և սպասարկում անլար 
կապի, շարժական տեղեկատվական մուտքի 
և տվյալների հեռա կառավարման ոլորտում՝ 
ձեռքի համակարգիչներին, լեփթոփներին և 
շարժական էլեկտրոնային սարքերին բովան-
դա կության անլար տեղհասցնման նպատակով. 
ցանցերի առցանց սպասարկման ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում, որը թույլ է տալիս 
օգտատերերին փոխանցել և համատեղ օգտա-
գործել անձի նույնականացման տվյալները 
բազմաթիվ առցանց սարքերի միջոցով. ոչ ներ-
բեռնելի ծրագրային hավելվածների ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում սոցիալական 
ցանցերի համար. առցանց սարքերի հոսթինգ 
ինտերակտիվ բանավեճերի անցկացման համար, 
մասնա վորապես այն սարքերի, որոնք թույլ են 
տալիս օգտատերերին վերբեռնել, ձևափոխել և 
համատեղ օգատագործել ձայնա-, տեսատվյալներ, 
լուսանկարչական պատկերներ, տեքստեր, 
գրաֆիկաներ և տվյալներ. ծրա գրային ապահովում 
որպես ծառայութուն (SAAS). ծրագրային ապահովում 
որպես ծառայութուն (SAAS), որը ներառում է ծրա գրեր 
համ աշխարհային համակարգչային ցանցի միջոցով 
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էլեկտրոնային հաղորդագրությունների ընդունման 
մասին ազդանշանի ուղարկման համար. մշակման, 
նախագծման, հետազոտման, կատարելագործման 
և թեստավորման ծառայու թյուններ շարժական 
աշխատա ծրագրերի ոլորտում. ծրագրերի հոս-
թինգ երրորդ անձանց համար՝ մարդկանց և 
կազմակերպությունների միջև կապի ապա հովման 
նպատակով համակարգիչների և շարժական 
սարքերի միջոցով՝ անլար և լարով ցանցերի 
կիրառմամբ. տեխնիկական խորհրդակցություն 
շարժական կիրառական ծրագրերի կատարելա-
գործման ոլորտում՝ տրամադրելով ոչ ներբեռնելի 
համակարգչային ծրագրերի ժամանակավոր 
օգտագործում կապի դյուրակիր էլեկտրոնային 
սարքերի, այն է  ̀ շարժական հեռախոսների, 
սմարթֆոնների, ձեռքի համակարգիչների և 
համակարգչային պլանշետների շարժական ծրա-
գրային հավելվածների կատարելագործման, 
գնա հատման, թեստավորման և տեխնիկական 
սպասարկ ման համար. տեղեկատվական, 
խորհրդա տվական և խորհրդակցական ծառա յու-
թյուններ վերոգրյալի վերաբերյալ.

դաս 45. առցանց սոցիալական ցանցերի ծառա-
յություններ, նաև ժամանցային նպատակներով. 
համա ցանցի միջոցով սոցիալական ցանցերի ծառա-
յություններ. ներբեռնվող շարժական աշխատա-
ծրագրերի կամ համացանցում վեբ-կայքի միջո ցով 
մատչելի առցանց սոցիալական ցանցերի ծառա-
յություն ներ. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտան գության ծառա յություններ սեփակա-
նության և ան հատի պաշտպանության համար. 
սոցիա  լական կայքերի օգտա տերերի ներկա յաց ման, 
սոցիալական ցանցերի և ծանոթությունների ծառա-
յություններ. համացանցի միջոցով ներկայացման, 
սոցիալական ցանցերի ստեղծման և ծանոթու-
թյունների ծառայություններ. առցանց սոցիա լական 
ցանցերի ծառա յություններ սոցիա լական կայքերի 
օգտատերերի ներկայացման կամ անհատների միջև 
փոխ հարաբերությունների դյուրաց ման համար. 
համացանցի կամ այլ համա կարգչի կամ կապի 
ցանցերի միջոցով տրամադրվող սոցիալական 
ցանցերի ծառա յություններ. տեղեկատվության 
տրամադրում սոցիալական ցանցերի ոլորտում. անձի 
նույնականացման տեղեկատվության իսկության 
ստուգում. օգտատերերի իսկության ստուգում. 
նույնականացման իսկության ստուգում. առցանց 
համակարգչային տվյալների հիմնա պաշարների և 
առցանց որոնման հնարավորությամբ տվյալների 

հիմնապաշարների տրամադրում սոցիալական 
ցանցերի ոլորտում. տեղեկատվական, խորհրդա-
տվական և խորհրդակցական ծառայություններ 
վերո գրյալի վերաբերյալ:

--------------

(210) 20171354
(220) 22.09.2017
(730) «Հայման գրուփ» ՍՊԸ, Երևան, Արցախի 
61 Ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 2. ներկեր, ներկանյութեր.
դաս 19. ոչ մետաղական շինանյութեր. չոր 

շինարարական խառնուրդներ:
--------------

(210) 20171360
(220) 23.09.2017
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ, 

չոր թխվածքաբլիթ, չորաբլիթ:
--------------

(210) 20171361
(220) 23.09.2017
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 28. խաղալիքներ. խցիկներ խաղա-

գնդակների համար. խաղալիքներ ընտանի 
կենդանիների համար. կոնֆետ-շրխկաններ. պայու-
սակներ կրիկետի համար. չխչխկաններ. խամա-
ճիկներ. տիկնիկներ. դիմակներ (խաղալիքներ). 
թավշե կենդանիներ. թավշե արջուկներ. թավշյա 
խաղալիքներ. փափուկ խաղալիքներ. կոնֆետիներ. 
մատրյոշկա տիկնիկներ.

դաս 30. թխվածքաբլիթ. անանուխի 
կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ. կակաո. սուրճ. 
սուրճի հումք. սուրճի բուսական փոխա րինիչներ. 
հրուշա կեղեն քաղցր խմորից. կարամելներ 
(կոնֆետներ). հացա   հատիկային արտա դրանք. 
ծամոն (մաստակ). թեյ. շոկոլադ. պաղ պաղակ. 
նրբա  բլիթ ներ. քաղցրաբլիթներ. սննդային 
ալյուր. ալյուրից պատ րաստված ուտելիքներ. 
պոմադկաներ (հրուշա կեղեն). պետիֆուրներ (հրու-
շակներ). շաքար, բուրավետարարներ հրուշա-
կեղենի համար. փոշի հրուշակեղենի համար. 
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. 
կա պակցող նյութեր պաղպաղակի համար. 
գլյուկոզա խոհա րարական նպատակների համար. 
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով 
ըմպելիքներ. շոկոլադա կաթնային ըմպելիքներ. 
մակարուն (նշով թխվածք). հաց. մաթ. անանուխ 
(դաղձ) քաղցրավենիքի համար. պաստեղներ 
(հրուշա կեղեն). խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). 
չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. պուդինգ (քաղցրա-
կուտապ). պրալինե. վարսակաձավար. վարսակի 
փաթիլներ. բիսկվիթներ (գալետներ, թխվածքներ), 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). վանիլին 
(վանիլի փոխարինիչներ). սննդային սառույց. պաղ-

պաղակ պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն նշի 
հիմքի վրա. հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. 
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպե լիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. սուրճի 
փոխա րինիչներ. կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգային 
դոնդող (հրու շակային). սառույցով թեյ. թեյի 
հիմքով ըմպե լիք ներ. հալվա. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխված քեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղան դերային մուսեր (հրուշակեղեն). խմոր 
հրուշակեղենի համար. շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատրաստված 
զարդարանքներ տորթերի համար. շոկոլադապատ 
ընկույզներ. հացին քսվող սնունդ շոկոլադի 
հիմքով. հացին քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող 
շոկոլադի հիմքով. գլյուտենային հավելույթներ 
խոհարարական նպա տակների համար. հացա-
հատիկ ների հիմքով թեթև նախաճաշեր. սառեցրած 
յոգուրտ (սննդային սառույց). ցորենի ծիլեր սննդի մեջ 
օգտագործելու համար. կոճապղպեղ (ամոքանք). 
կարտոֆիլի ալյուր. հրուշա կեղեն. քաղցրավենիք. 
հրուշակեղեն նոր տարվա տոնածառերը զարդա-
րելու համար. եգիպտացորենի ձավար. սննդային 
ձավարներ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտա ցորեն. եգիպտացորենի ալյուր. եգիպ-
տացորենի փաթիլներ., կուսկուս (ձավար). մակա-
րոններ. մակարոնեղեն. սպիտա կաձավար. 
նշա կարկանդակներ. մեղր. մաթ. նշով խմոր. մշկ-
ընկույզ. մյուսլի. աստղաձև անիսոն. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. մաքրած գարի. մատուտակի ձողիկներ 
(հրու շակեղեն). արմավենու շաքար. պաստեղներ 
(հրուշակեղեն). սուր համեմունքներ (համեմանք). 
հաց անխաշ խմորից. փոշի հրուշակեղենի համար. 
ցորենի ալյուր. կայունարարներ խփված սերուցքի 
համար. բրինձ. բրնձի պուդինգ  (քաղցրակուտապ). 
բրնձային  բլիթներ. սագո. ոսկե օշարակ կերամափի 
օշարակ. ածիկի լուծամզուք  (էքստրակտ) սննդի 
համար. սոուսներ (համեմունքներ). պաքսիմատ. 
թավալելու պաքսիմատ. սուշի. թաբուլե. տապիոկա. 
հրուշակներ. սառնաշաքար (նաբաթ). չիզբուրգեր 
(սենդվիչներ):

--------------

(210) 20171372
(220) 25.09.2017
(730) Արսեն Դաբաղյան, Երևան, Մամիկոնյանց 
6/2, բն. 10, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 41. մարզական ծառայություններ:

--------------

(210) 20171375
(220) 25.09.2017
(730) Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի 
Լիմիթիդ, JP 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

--------------

(210) 20171376
(220) 25.09.2017
(730) Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի 
Լիմիթիդ, JP 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

--------------

(210) 20171377
(220) 26.09.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիաննա 
Կուդբալյան Աշոտի, Երևան, Սարյան փ., շ. 27, 
բն. 22, AM 

(540) 

(511) 
դաս 41. դիմահարդարման դասընթացների 

կազմա  կերպում և անց կացում.
դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառայություն-

ներ:
--------------

(210) 20171392
(220) 29.09.2017
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. թխվածքաբլիթ. անա նուխի կոնֆետ ներ. 

կոն ֆետ ներ. վաֆլիներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. 
սուր ճի բուսա  կան փոխա րինիչներ. հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից. կարա մելներ (կոնֆետ ներ). հացա-
հատի   կային արտադրանք. ծամոն (մաստակ). թեյ. 
շոկոլադ. պաղ պաղակ. նրբաբլիթներ. քաղցրա-
բլիթներ. սննդային ալյուր. ալյուրից պատրաստված 
ուտելիք ներ. պոմադ կաներ (հրուշակեղեն). պետի-
ֆուրներ (հրուշակներ). շաքար, բուրա վետա րարներ 
հրուշակեղենի համար. փոշի հրուշակեղենի համար. 
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քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. 
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար. գլյու-
կոզա խոհարարական նպատակների համար. 
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով 
ըմպե լիքներ. շոկոլադա կաթնային ըմպելիքներ. 
մակա րուն (նշով թխվածք). հաց. մաթ. անանուխ 
(դաղձ) քաղցրա վենիքի համար. պաստեղներ 
(հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). 
չոր թխվածքա բլիթ. բուլկիներ. պուդինգ (քաղցրա-
կուտապ). պրալինե. վարսակաձավար. վարսակի 
փաթիլներ. բիսկվիթներ (գալետներ, թխվածքներ), 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշա կեղեն). վանիլին 
(վանիլի փոխարինիչներ). սննդային սառույց. 
պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն 
նշի հիմքի վրա. հրուշակեղեն գետն ընկույզի 
հիմքով. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի 
հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. կրեկերներ. եփած կրեմ. 
մրգային դոնդող (հրուշա կային). սառույցով թեյ. թեյի 
հիմքով ըմպելիքներ. հալվա. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղան դերային մուսեր (հրուշակեղեն). խմոր 
հրուշակեղենի համար. շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրա վենիքից պատրաստված 
զարդա  րանքներ տորթերի համար. շոկոլադապատ 
ընկույզներ. հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. 
հացին քսվող սնունդ ընկույզ պարու նակող շոկոլադի 
հիմքով. գլյու տենային հավելույթներ խոհարա-
րական նպատակների համար. հացահատիկների 
հիմքով թեթև նախա ճաշեր. սառեցրած յոգուրտ 
(սննդային սառույց). ցորենի ծիլեր սննդի մեջ 
օգտա գործելու համար. կոճապղպեղ (ամոքանք). 
կար տոֆիլի ալյուր. հրուշակեղեն. քաղցրա-
վենիք. հրուշա կեղեն նոր տարվա տոնածառերը 
զարդարելու համար. եգիպտացորենի ձավար. 
սննդային ձավարներ. աղացած եգիպտացորեն. 
բոված եգիպ տացորեն. եգիպտացորենի ալյուր. 
եգիպտացորենի փաթիլներ. կուսկուս (ձավար). 
մակա րոններ. մակարոնեղեն. սպիտակաձավար. 
նշակարկանդակներ. մեղր. մաթ. նշով խմոր. 
մշկընկույզ. մյուսլի. աստղաձև անիսոն. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. մաքրած գարի. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). արմավենու շաքար. պաստեղներ 
(հրուշակեղեն). սուր համեմունքներ (համեմանք). 
հաց անխաշ խմորից. փոշի հրուշակեղենի համար. 
ցորենի ալյուր. կայունարարներ խփված սերուցքի 
համար. բրինձ. բրնձի պուդինգ  (քաղցրակուտապ). 
բրնձային  բլիթներ. սագո. ոսկե օշարակ կերամափի 

օշարակ. ածիկի լուծամզուք  (էքստրակտ) սննդի 
համար. սոուսներ (համեմունքներ). պաքսիմատ. 
թավալելու պաքսիմատ. սուշի. թաբուլե. տապիոկա. 
հրուշակներ. սառնաշաքար (նաբաթ). չիզբուրգեր 
(սենդվիչներ):

--------------

(210) 20171409
(220) 04.10.2017
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ էլեկտրոնային 

սիգարետների և ծխելու էլեկտրոնային սարքերի 
համար.  չմշակված կամ մշակված ծխախոտ. ծխա-
խոտային արտադրանք, ներառյալ սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական 
սիգարետները փաթաթելու համար, ծխախոտ 
ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, 
հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. սնուս. ծխախոտի 
փոխարինիչներ (ոչ բժշկական նպատակներով 
օգտագործելու համար). ծխելու պիտույքներ, 
ներառյալ՝ սիգա րետի թուղթ և ծխա փողեր, սիգա-
րետի զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի 
համար, սիգարետի արկղեր և մոխրամաններ, 
ծխա մորճեր, գրպանի հարմարանքներ սիգա-
րետները փաթաթելու համար, վառիչներ, լուցկի. 
ծխախոտային փայտիկներ, տաքացվող ծխա-
խոտային արտադրանք. սիգարետները կամ 
ծխա խոտը տաքացնող էլեկտրոնային սարքեր և 
դրանց մասեր՝ տաքացման ընթացքում նիկոտին 
պարունակող աերոզոլի արտազատման համար. 
նիկոտին պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. ծխելու էլեկտրոնային սար-
քեր. էլեկտրոնային սիգա րետներ. ավանդական 
սիգարետներին փոխարինող էլեկտրոնային 
սիգա րետներ. էլեկտրոնային սարքեր նիկոտին 
պարու նակող աերոզոլի ներշնչման համար. 
ծխողների համար բերանի ցողացիրներ. ծխելու 
պիտույքներ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
բոլոր վերը նշված ապրանք ների համար մասեր 
և կցամասեր, ներառված դաս 34-ում. սարքեր 
տաքացրած սիգարետների, սիգարների, ինչպես 
նաև տաքացրած ծխա խոտային փայտիկների 
մարման համար. էլեկտրոնային վերալիցքավորվող 
սիգա րետի արկղեր. էլեկտրոնային սիգարետների 
և էլեկտրոնային ծխելու սարքերի պաշտպանիչ 
պատյան ներ և տեղա փոխման պայուսակներ։

--------------
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(210) 20171410
(220) 04.10.2017
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ էլեկտրոնային 

սիգարետների և ծխելու էլեկտրոնային սարքերի 
համար.  չմշակված կամ մշակված ծխախոտ. ծխա-
խոտային արտադրանք, ներառյալ սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական 
սիգարետները փաթաթելու համար, ծխախոտ 
ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, 
հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. սնուս. ծխախոտի 
փոխարինիչներ (ոչ բժշկական նպատակներով 
օգտագործելու համար). ծխելու պիտույքներ, 
ներառյալ՝ սիգա րետի թուղթ և ծխա փողեր, սիգա-
րետի զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի 
համար, սիգարետի արկղեր և մոխրամաններ, 
ծխա մորճեր, գրպանի հարմարանքներ սիգա-
րետները փաթաթելու համար, վառիչներ, լուցկի. 
ծխախոտային փայտիկներ, տաքացվող ծխա-
խոտային արտադրանք. սիգարետները կամ 
ծխա խոտը տաքացնող էլեկտրոնային սարքեր և 
դրանց մասեր՝ տաքացման ընթացքում նիկոտին 
պարունակող աերոզոլի արտազատման համար. 
նիկոտին պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. ծխելու էլեկտրոնային սար-
քեր. էլեկտրոնային սիգա րետներ. ավանդական 
սիգարետներին փոխարինող էլեկտրոնային 
սիգա րետներ. էլեկտրոնային սարքեր նիկոտին 
պարու նակող աերոզոլի ներշնչման համար. 
ծխողների համար բերանի ցողացիրներ. ծխելու 
պիտույքներ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
բոլոր վերը նշված ապրանք ների համար մասեր 
և կցամասեր, ներառված դաս 34-ում. սարքեր 
տաքացրած սիգարետների, սիգարների, ինչպես 
նաև տաքացրած ծխա խոտային փայտիկների 
մարման համար. էլեկտրոնային վերալիցքավորվող 
սիգա րետի արկղեր. էլեկտրոնային սիգարետների 
և էլեկտրոնային ծխելու սարքերի պաշտպանիչ 
պատյան ներ և տեղա փոխման պայուսակներ։

--------------

(210) 20171411
(220) 04.10.2017
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 

(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ էլեկտրոնային 

սիգարետների և ծխելու էլեկտրոնային սարքերի 
համար.  չմշակված կամ մշակված ծխախոտ. ծխա-
խոտային արտադրանք, ներառյալ սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական 
սիգարետները փաթաթելու համար, ծխախոտ 
ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, 
հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. սնուս. ծխախոտի 
փոխարինիչներ (ոչ բժշկական նպատակներով 
օգտագործելու համար). ծխելու պիտույքներ, 
ներառյալ՝ սիգա րետի թուղթ և ծխա փողեր, սիգա-
րետի զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի 
համար, սիգարետի արկղեր և մոխրամաններ, 
ծխա մորճեր, գրպանի հարմարանքներ սիգա-
րետները փաթաթելու համար, վառիչներ, լուցկի. 
ծխախոտային փայտիկներ, տաքացվող ծխա-
խոտային արտադրանք. սիգարետները կամ 
ծխա խոտը տաքացնող էլեկտրոնային սարքեր և 
դրանց մասեր՝ տաքացման ընթացքում նիկոտին 
պարունակող աերոզոլի արտազատման համար. 
նիկոտին պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. ծխելու էլեկտրոնային սար-
քեր. էլեկտրոնային սիգա րետներ. ավանդական 
սիգարետներին փոխարինող էլեկտրոնային 
սիգա րետներ. էլեկտրոնային սարքեր նիկոտին 
պարու նակող աերոզոլի ներշնչման համար. 
ծխողների համար բերանի ցողացիրներ. ծխելու 
պիտույքներ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
բոլոր վերը նշված ապրանք ների համար մասեր 
և կցամասեր, ներառված դաս 34-ում. սարքեր 
տաքացրած սիգարետների, սիգարների, ինչպես 
նաև տաքացրած ծխա խոտային փայտիկների 
մարման համար. էլեկտրոնային վերալիցքավորվող 
սիգա րետի արկղեր. էլեկտրոնային սիգարետների 
և էլեկտրոնային ծխելու սարքերի պաշտպանիչ 
պատյան ներ և տեղա փոխման պայուսակներ։

--------------

(210) 20171459
(220) 16.10.2017
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(540) 
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(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ էլեկտրոնային 

սիգարետների և ծխելու էլեկտրոնային սարքերի 
համար.  չմշակված կամ մշակված ծխախոտ. ծխա-
խոտային արտադրանք, ներառյալ սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական 
սիգարետները փաթաթելու համար, ծխախոտ 
ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, 
հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. սնուս. ծխախոտի 
փոխարինիչներ (ոչ բժշկական նպատակներով 
օգտագործելու համար). ծխելու պիտույքներ, 
ներառյալ՝ սիգա րետի թուղթ և ծխա փողեր, սիգա-
րետի զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի 
համար, սիգարետի արկղեր և մոխրամաններ, 
ծխա մորճեր, գրպանի հարմարանքներ սիգա-
րետները փաթաթելու համար, վառիչներ, լուցկի. 
ծխախոտային փայտիկներ, տաքացվող ծխա-
խոտային արտադրանք. սիգարետները կամ 
ծխա խոտը տաքացնող էլեկտրոնային սարքեր և 
դրանց մասեր՝ տաքացման ընթացքում նիկոտին 
պարունակող աերոզոլի արտազատման համար. 
նիկոտին պարունակող հեղուկ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. ծխելու էլեկտրոնային սար-
քեր. էլեկտրոնային սիգա րետներ. ավանդական 
սիգարետներին փոխարինող էլեկտրոնային 
սիգա րետներ. էլեկտրոնային սարքեր նիկոտին 
պարու նակող աերոզոլի ներշնչման համար. 
ծխողների համար բերանի ցողացիրներ. ծխելու 
պիտույքներ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
բոլոր վերը նշված ապրանք ների համար մասեր 
և կցամասեր, ներառված դաս 34-ում. սարքեր 
տաքացրած սիգարետների, սիգարների, ինչպես 
նաև տաքացրած ծխա խոտային փայտիկների 
մարման համար. էլեկտրոնային վերալիցքավորվող 
սիգա րետի արկղեր. էլեկտրոնային սիգարետների 
և էլեկտրոնային ծխելու սարքերի պաշտպանիչ 
պատյան ներ և տեղա փոխման պայուսակներ։

--------------

(210) 20171470
(220) 17.10.2017
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի տուն 43, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնա  վորապես՝ անանուխի 
թրմօղի. սպիր տային մրգային լուծա մզուքներ. 
դառը թրմ օղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի. 
ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ և 
սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. գինի 
խա ղողի չանչերից. տանձի սիդր. սակե. վիսկի. 
սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
լուծա մզուքներ. ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի հիմքով 
ըմպելիքներից. նիրա (շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիք). բայցզյու (չինական ալկո-
հոլային ըմպելիք): 

--------------

(210) 20171471
(220) 17.10.2017
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի տուն 43, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնա  վորապես՝ անանուխի 
թրմօղի. սպիր տային մրգային լուծա մզուքներ. 
դառը թրմ օղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի. 
ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ և 
սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյորներ. 
մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. գինի 
խա ղողի չանչերից. տանձի սիդր. սակե. վիսկի. 
սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
լուծա մզուքներ. ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
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ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի հիմքով 
ըմպելիքներից. նիրա (շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային ըմպելիք). բայցզյու (չինական ալկո-
հոլային ըմպելիք): 

--------------

(210) 20171484
(220) 19.10.2017
(730) Լաբորատորիոս Կասասկո Ս.Ա.Ի.Կ., AR 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործ ունեություն գործարարության ասպարեզում. 
կոնյունկ տուրային հետա զոտություններ, շուկայա-
գիտական (մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
ներմուծման-արտահանման գործակալությունների 
ծառայու թյուններ. նմուշների տարածում. խորհրդա-
տվություն գործարարության հարցերով.

դաս 44. խորհրդատվություն դեղագործության 
հարցերով. բժշկա կան կլինի կաների ծառայու-
թյուններ. բժշկական օգնություն. խորհրդատվություն 
առողջա պահության հարցերով:

--------------

(210) 20171492
(220) 20.10.2017
(730) Վաչէ Քէյվանեան, US 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի), մասնավորապես՝ օղու հիմքով խառնա-
կազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, արակ:

--------------

(210) 20171520
(220) 30.10.2017
(730) Էդգար Արմենի Հակոբյան, Երևան, 
Աթոյան փ., տուն 53, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրա  սենյակային ծառա յու թյուններ, մասնա-
վորապես  ̀ oգնություն գործ  արարության կառա-
վարման հարցերում. տվյալներ գործարա րական 
գործ առնությունների մասին. արտաքին գովազդ. 
ներմուծ ման-արտա հանման գործակալությունների 
ծառա   յություն ներ. առևտրային տեղեկա տվու-
թյան գործա   կալությունների ծառա յություն ներ. 
գով   ազ դային նյութերի տարա ծում. լուսա պատ  -
ճենա  հանման ծառայություններ. աշխա  տանքի 
վարձելու գործա կալությունների ծառա    յություններ. 
հաշվա պահական գրքերի վարում. հաշ վե-
տվությունների կազմում հաշիվների վերա -
բերյալ. առևտ րային աուդիտ. խորհրդա տվություն 
գործ  արարության կազմա կերպման և կառա-
վարման հարցերով. խորհրդատվություն աշխա-
տակիցների անձնակազմը կառավարելու 
հարցերով. խորհրդատվություն գործ արարության 
կառա  վարման հարցերով. մեքենա գրման 
ծառա յություն ներ. ապրանքների ցուցա դրում. 
գովազդային նյութերի առաքում. օգնու թյուն 
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար-
կությունների կառավարման հարցերում. փաստա-
թղթերի վերարտադրում. գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. գործարարության 
արդյունա վետության փորձաքննական ծառա-
յություններ. շուկայագիտական (մարքեթինգային) 
հետազոտություններ. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնա պաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդա տվություն գործ արարության ասպա-
րեզում. ցուցահանդեսների կազմա կերպում 
առևտ րային կամ գովազդային նպա տակներով. 
գործնական տեղեկատվություն. հասարա կական 
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կարծիքի հետազոտում. վճարման փաստաթղթերի 
նախա  պատրաստում. աշխա տա կիցների հաս-
տիք   ների համա լրում. ձեռնար կությունները 
տեղա փոխելու հետ կապված ծառայություններ. 
տարածքների վարձա կալում գովազդի տեղադրման 
համար. վաճառքի օժան դակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտու ղարական ծառա յություններ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. տեքստի 
մշակում. լրագրերի բաժանորդագրության կազմա-
կերպում երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով. 
ստեղծագործների և կատարողների գործերի 
կառավարում. տեղեկատվության հավաքում տվյալ-
ների համա կարգչային հիմնա պաշարներում. 
առևտրական ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային ցանցում. 
տեղեկատվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար. գովազդային 
ժամանակի վարձույթ զանգվածային տեղեկա-
տվության բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն. 
գների համեմատման ծառայություններ. մանրա-
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների ցուցա-
դրում բոլոր լրատվամիջոցներով. առևտրային 
տեղեկատվություն և խորհուրդներ սպառողներին 
(խորհուրդ ներ հաճախորդներին ապրանքների 
վերաբերյալ). գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառա յությունների լիցեն զիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառա վարում երրորդ անձանց համար. 
ենթակապալառուի ծառայություններ (առև տրային 
(կոմերցիոն) օգնություն). հաշիվների ապրանքա-
գրերի տրամադրում. գովազդային տեքս-
տերի խմբագրում. վիճակա գրական տվյալների 
հավաքում և տրամա դրում. գովազդի մանրա-
կերտում. երաշխա վորների որոնում. նորաձևության 
ցուցա դրության կազմակերպում գով  ազ դային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի արտա-
դրություն. մարքե թինգ (շուկայա վարում). հեռուս-
տա  մարքե թինգի ծառայություններ. վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ.գործարար 
և առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում. վաճառքի 
օժանդակման համար որոնման համակարգի 
օպտիմալացում. գովազդային ծառայություններ 
«վճարել մեկ կտտոցով» (PPC). առևտրային միջնոր-
դություն (ծառայություն). արտահաստիքային 
աշխա տողների գործ ունեության կառավարում. 
առևտ րային գործարքների համա ձայնեցում և 

եզրափակում երրորդ անձանց համար. գործ-
արար տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. առցանց վաճառատեղի 
տրամա դրում գնողներին և ապրանքներ և ծառա-
յություններ վաճառողներին. գովազդային նյութերի 
ձևավորում. արտաքին վարչական կառա վարում 
ընկերությունների համար. հարկային հայտարարա-
գրեր ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար. գովազդային 
վահանակների վարձույթ. առևտրային կամ գով-
ազդային նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանա պարհորդողների ծրա-
գրերի կառավարում. հանդիպումները ծրագրելու 
ծառայություններ (գրասենյակային գործ առույթներ). 
հանդի պումների մասին հիշեցնելու ծառա յություն-
ներ (գրասենյակային գործառույթներ). սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում. 
գով ազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրությունների 
գրանցում. գրանցամատյանների տեղեկատվության 
թարմացում և պահում. տեղեկատվական 
ցանկի կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակ ներով. Պոտեն ցիալ մասնավոր ներդրող-
ների և ֆինանասավորման կարիք ունեցող 
ձեռնարկատերերի ընտրության հարցում 
բիզնես- ծառա յություններ. հասարակական 
հարա բերությունների հաղոր դակ ցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ խորհրդատվություն. գործ-
արար պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. 

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ նյութական 
արժեքների և անհատների ֆիզիկական պաշտ-
պանության համար. այլ անձանց կողմից 
մատուցվող անհատական և սոցիալական 
ծառայություններ անհատի կարիքները հոգալու 
համար, մասնա վորապես՝ ֆիզիկական անձանց 
վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքում. 
միջնորդություն վեճերը լուծելու հարցում. խորհրդա-
տվություն մտավոր սեփականության հար ցերով. 
գործերի կառա վարում հեղինակային իրավունքի 
բնագավառում. մտավոր սեփա կանության 
լիցենզավորում. հսկո ղու թյուն մտա վոր սեփա կա-
նության բնագավառում իրավա  բանական անձանց 
համար. իրավա բանա կան հետա  զոտություններ. 
դատա րանում իրավունք  ների ներկայացում. 
ծրագրային ապա հովման լիցենզավորում 
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(իրավաբանական ծառա յություններ). դոմեն 
անուն ների գրանցում (իրավաբանական ծառա-
յություններ). վեճերի այլընտրան  քային (արտա -
դատա րանային) լուծման ծառա յություններ. 
սոցիա լական ցանցերի առցանց ծառա -
յություններ. իրավաբանական փաստա թղթերի 
նախա պատրաստում. լիցենզիաների իրավա-
բանական կառավարում. երրորդ անձանց համար 
պայմանագրերի համաձայնեցման հետ կապված 
իրավա բանական ծառայություններ:

--------------

(210) 20171522
(220) 30.10.2017
(730) ՕԱՏ Ագուրիո Կաբուշիկի Կաիշա, գործող 
որպես ՕԱՏ Ագրիո Քո., Լթդ, JP 
(540) 

(511) 
դաս 5. ֆունգիցիդդներ. մանրէասպաններ. 

ակարիցիդներ (տիզասպաններ). միջատասպան 
միջոցներ. պեստիցիդներ. ռոդենտիցիդներ (միջոց-
ներ կրծող ների դեմ). պատ րաստուկներ վնասա -
տու բույսերը ոչնչացնելու համար. ռեպելենտներ 
միջատների դեմ, բոլորը գյուղա տնտեսության և 
այգեգործության մեջ օգտագործման համար:

--------------

(210) 20171523
(220) 31.10.2017
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. թխվածքաբլիթ. անա նուխի կոնֆետ ներ. 

կոն ֆետ ներ. վաֆլիներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. 

սուր ճի բուսա  կան փոխա րինիչներ. հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից. կարա մելներ (կոնֆետ ներ). հացա-
հատի   կային արտադրանք. ծամոն (մաստակ). թեյ. 
շոկոլադ. պաղ պաղակ. նրբաբլիթներ. քաղցրա-
բլիթներ. սննդային ալյուր. ալյուրից պատրաստված 
ուտելիք ներ. պոմադ կաներ (հրուշակեղեն). պետի-
ֆուրներ (հրուշակներ). շաքար, բուրա վետա րարներ 
հրուշակեղենի համար. փոշի հրուշակեղենի համար. 
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. 
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար. գլյու-
կոզա խոհարարական նպատակների համար. 
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով 
ըմպե լիքներ. շոկոլադա կաթնային ըմպելիքներ. 
մակա րուն (նշով թխվածք). հաց. մաթ. անանուխ 
(դաղձ) քաղցրա վենիքի համար. պաստեղներ 
(հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). 
չոր թխվածքա բլիթ. բուլկիներ. պուդինգ (քաղցրա-
կուտապ). պրալինե. վարսակաձավար. վարսակի 
փաթիլներ. բիսկվիթներ (գալետներ, թխվածքներ), 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշա կեղեն). վանիլին 
(վանիլի փոխարինիչներ). սննդային սառույց. 
պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն 
նշի հիմքի վրա. հրուշակեղեն գետն ընկույզի 
հիմքով. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի 
հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. կրեկերներ. եփած կրեմ. 
մրգային դոնդող (հրուշա կային). սառույցով թեյ. թեյի 
հիմքով ըմպելիքներ. հալվա. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղան դերային մուսեր (հրուշակեղեն). խմոր 
հրուշակեղենի համար. շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրա վենիքից պատրաստված 
զարդա  րանքներ տորթերի համար. շոկոլադապատ 
ընկույզներ. հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. 
հացին քսվող սնունդ ընկույզ պարու նակող շոկոլադի 
հիմքով. գլյու տենային հավելույթներ խոհարա-
րական նպատակների համար. հացահատիկների 
հիմքով թեթև նախա ճաշեր. սառեցրած յոգուրտ 
(սննդային սառույց). ցորենի ծիլեր սննդի մեջ 
օգտա գործելու համար. կոճապղպեղ (ամոքանք). 
կար տոֆիլի ալյուր. հրուշակեղեն. քաղցրա-
վենիք. հրուշա կեղեն նոր տարվա տոնածառերը 
զարդարելու համար. եգիպտացորենի ձավար. 
սննդային ձավարներ. աղացած եգիպտացորեն. 
բոված եգիպ տացորեն. եգիպտացորենի ալյուր. 
եգիպտացորենի փաթիլներ. կուսկուս (ձավար). 
մակա րոններ. մակարոնեղեն. սպիտակաձավար. 
նշակարկանդակներ. մեղր. մաթ. նշով խմոր. 
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մշկընկույզ. մյուսլի. աստղաձև անիսոն. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. մաքրած գարի. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). արմավենու շաքար. պաստեղներ 
(հրուշակեղեն). սուր համեմունքներ (համեմանք). 
հաց անխաշ խմորից. փոշի հրուշակեղենի համար. 
ցորենի ալյուր. կայունարարներ խփված սերուցքի 
համար. բրինձ. բրնձի պուդինգ  (քաղցրակուտապ). 
բրնձային  բլիթներ. սագո. ոսկե օշարակ կերամափի 
օշարակ. ածիկի լուծամզուք  (էքստրակտ) սննդի 
համար. սոուսներ (համեմունքներ). պաքսիմատ. 
թավալելու պաքսիմատ. սուշի. թաբուլե. տապիոկա. 
հրուշակներ. սառնաշաքար (նաբաթ). չիզբուրգեր 
(սենդվիչներ):

--------------

(210) 20171524
(220) 31.10.2017
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. թխվածքաբլիթ. անա նուխի կոնֆետ ներ. 

կոն ֆետ ներ. վաֆլիներ. կա կաո. սուրճ. սուր ճի հումք. 
սուր ճի բուսա  կան փոխա րինիչներ. հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից. կարա մելներ (կոնֆետ ներ). հացա-
հատի   կային արտադրանք. ծամոն (մաստակ). թեյ. 
շոկոլադ. պաղ պաղակ. նրբաբլիթներ. քաղցրա-
բլիթներ. սննդային ալյուր. ալյուրից պատրաստված 
ուտելիք ներ. պոմադ կաներ (հրուշակեղեն). պետի-
ֆուրներ (հրուշակներ). շաքար, բուրա վետա րարներ 
հրուշակեղենի համար. փոշի հրուշակեղենի համար. 
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. 
կապակցող նյութեր պաղպաղակի համար. գլյու-
կոզա խոհարարական նպատակների համար. 
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով 
ըմպե լիքներ. շոկոլադա կաթնային ըմպելիքներ. 
մակա րուն (նշով թխվածք). հաց. մաթ. անանուխ 

(դաղձ) քաղցրա վենիքի համար. պաստեղներ 
(հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). 
չոր թխվածքա բլիթ. բուլկիներ. պուդինգ (քաղցրա-
կուտապ). պրալինե. վարսակաձավար. վարսակի 
փաթիլներ. բիսկվիթներ (գալետներ, թխվածքներ), 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշա կեղեն). վանիլին 
(վանիլի փոխարինիչներ). սննդային սառույց. 
պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն 
նշի հիմքի վրա. հրուշակեղեն գետն ընկույզի 
հիմքով. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի 
հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. կրեկերներ. եփած կրեմ. 
մրգային դոնդող (հրուշա կային). սառույցով թեյ. թեյի 
հիմքով ըմպելիքներ. հալվա. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղան դերային մուսեր (հրուշակեղեն). խմոր 
հրուշակեղենի համար. շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրա վենիքից պատրաստված 
զարդա  րանքներ տորթերի համար. շոկոլադապատ 
ընկույզներ. հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. 
հացին քսվող սնունդ ընկույզ պարու նակող շոկոլադի 
հիմքով. գլյու տենային հավելույթներ խոհարա-
րական նպատակների համար. հացահատիկների 
հիմքով թեթև նախա ճաշեր. սառեցրած յոգուրտ 
(սննդային սառույց). ցորենի ծիլեր սննդի մեջ 
օգտա գործելու համար. կոճապղպեղ (ամոքանք). 
կար տոֆիլի ալյուր. հրուշակեղեն. քաղցրա-
վենիք. հրուշա կեղեն նոր տարվա տոնածառերը 
զարդարելու համար. եգիպտացորենի ձավար. 
սննդային ձավարներ. աղացած եգիպտացորեն. 
բոված եգիպ տացորեն. եգիպտացորենի ալյուր. 
եգիպտացորենի փաթիլներ. կուսկուս (ձավար). 
մակա րոններ. մակարոնեղեն. սպիտակաձավար. 
նշակարկանդակներ. մեղր. մաթ. նշով խմոր. 
մշկընկույզ. մյուսլի. աստղաձև անիսոն. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. մաքրած գարի. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). արմավենու շաքար. պաստեղներ 
(հրուշակեղեն). սուր համեմունքներ (համեմանք). 
հաց անխաշ խմորից. փոշի հրուշակեղենի համար. 
ցորենի ալյուր. կայունարարներ խփված սերուցքի 
համար. բրինձ. բրնձի պուդինգ  (քաղցրակուտապ). 
բրնձային  բլիթներ. սագո. ոսկե օշարակ կերամափի 
օշարակ. ածիկի լուծամզուք  (էքստրակտ) սննդի 
համար. սոուսներ (համեմունքներ). պաքսիմատ. 
թավալելու պաքսիմատ. սուշի. թաբուլե. տապիոկա. 
հրուշակներ. սառնաշաքար (նաբաթ). չիզբուրգեր 
(սենդվիչներ):

--------------
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(210) 20171531
(220) 01.11.2017
(730) Աղաջանյան Ազատ, Երևան, Տոլստոյ 32, AM 
(540) 

(511) 
դաս 1. սոսնձվող նյութեր արդյունաբերական 

նպատակների համար, սիլիկոններ, ացետատներ 
քիմիական նյութեր, 

դաս 17. շինարարական ձայնա մեկուսիչ 
փրփուր.

դաս 35. առևտուր:
--------------

(210) 20171547
(220) 08.11.2017
(730) «Համաշխարհային գեղեցկության և 
նորաձևության լիգա» բարեգործական ՀԿ, 
Երևան, 0038, Հալաբյան 25, բն. 61, AM 
(540) 

(511) 
 դաս 41. գեղեցկության և նորաձևության 

միջազգային մրցույթ-փառատոնների կազմա-
կերպում, մարզական և մշակութային միջոց-
առումների կազմա կերպում:

--------------

(210) 20171550
(220) 10.11.2017
(730) «Օլէբաուտ.Մի» Լիմիթիդ, CY 
(540) 

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

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա տո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդա նշանման, հսկման (ստուգման), փրկու թյան 
և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրա-
կանության հաղորդման, միացման, փոխա-
կերպման, կուտակման, կարգավորման կամ 
վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի 
կամ պատկերի գրառման, հաղորդ ման կամ 
վեր արտա դրման սարքեր. մագնի սական 
տեղեկա կիրներ, ձայնա գրման սկա  վա ռակներ. 
խտաս  կավառակներ, DVD-ներ և տեղեկա-
տվության այլ թվային կրիչներ. կանխավճարով 
աշխա տող ապարատների մեխանիզմներ. դրամ-
արկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկա տվության մշակման սարքավորումներ և 
համա կարգիչներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. կրակմարիչներ, մասնավորապես՝ 
համա կարգչայինգրառված ծրագրայինապահովում, 
համա կարգչային ծրագրեր (ներբեռնվող ծրագրային 
ապահովում), խաղային ծրագրեր համակարգչներ 
իհամար, հավելվածներ համակարգչային ծրա-
գրային ապահովման համար (ներբեռնելի).

դաս 35. ցուցափեղկերի ձեւավորում, տեղեկա-
տվության որոնում կոմպյուտերային ֆայլերում 
(երրորդ անձանց համար), գովազդային ֆիլմերի 
արտա դրության, առևտրային միջնորդություն 
(ծառայություն), գովազդ, խորհրդա տվություն 
գործ  արարության կազմա կերպման և կառա-
վարման հարցերով, գովազդային նյութերի 
նորացում, նմուշների տարածում, առևտրային 
գործարք ների համա ձայնեցում և եզրա-
փա կում երրորդ անձանց համար, տեքստի 
մշակում, ապրանքի օժանդա  կություն երրորդ 
ան ձանց համար, շուկայագիտական (մարքե-
թինգային) հետա  զոտություններ, ազդա  գրերի 
փակցնում, գովազդային գործա  կալու թյունների 
ծառայություններ, հաշիվների ապրան քա գրերի 
տրա մադրում, գովազդային տեքս տերի խմբագրում, 
հաշվապահական գրքերի վարում, տվյալների 
ավտոմատացված հիմնա պաշար ների վարում, 
տեղեկատվության հավա քում տվյալների համա-
կարգչային բազաներում, հեռահաղորդակցական 
ծառայությունների բաժանորդագրում երրորդ 
անձանց համար, գործարար  (բիզնես) և 
առևտրային հարա բերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում, մանրածախ 
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վաճառքի նպատակով ապրանքների ցուցադրում 
բոլոր լրատվա միջոցներով, խորհրդատվություն 
գործարարության (բիզնեսի) կազմակերպման 
հարցերով, հետազոտություններ գործարարության 
(բիզնեսի) ասպարեզում, տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
բազաներում, առևտրի ավտոմատների վարձույթ, 
ինքնարժեքի վերլուծություն, ցուցահանդեսների 
կազմա կերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակ ներով,  ծառայություններ հասա-
րակական հարաբերությունների բնագավառում, 
վաճառա սեղանների վարձույթ, մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար (ապրանք-
ների գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում), գովազդ փոստով, վճարման 
փաստաթղթերի նախապատրաստում, գովազդային 
նյութերի առաքում, ձեռնարկությունները տեղա-
փոխելու հետ կապված ծառայություններ, 
խորհրդա տվություն գործարարության (բիզնեսի) 
կազմակերպման հարցերով, խորհրդատվություն 
աշխա տակից ների անձնա կազմը կառա վարելու 
հարցերով առևտրային գործունեության գնա-
հատում, հյուրանոցների գործարարական (բիզնես) 
կառավարում, քարտուղարական ծառայություն, 
աճուրդային վաճառք, լուսապատճենահանող 
սարքավորման վարձույթ, օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնար կությունների 
կառավարման հարցերում, հասարակական 
կարծիքի հետա զոտում, վեբ-կայքերի երթևեկի 
օպտիմալացում, տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար, արտաքին 
գովազդ, ցուցա հանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով, 
երաշխավորների որոնում, փաստաթղթերի 
բազմացում (վե րարտադրում), աուդիտ (առևտրային 
գործ ունեության), գների համեմատման ծառա-
յություններ, մամուլի տեսություն, աշխատանքի 
տեղավորման գործակալությունների ծառա-
յություններ, գովազդի մանրա կերտում, գով-
ազդային ժամանակի վարձույթ զանգվածային 
տեղեկատվության բոլոր միջոցներում, գործնական 
փորձաքննություն, վիճակագրական տվյալների 
հավաքում և տրամադրում, հեռախոսա-
զանգերին պատասխանելու ծառայություններ 
բացակայող աբոնենտների համար, վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ, գործնական 
տեղեկատվություն, տնտեսական կանխատեսում, 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային ցանցում, 

հեռուստա գովազդ, նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում գովազդային նպատակներով, 
խորհրդա տվություն գործարարության (բիզնեսի) 
կառավարման հարցերով, շինարարական նախա-
գծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի 
կառավարում, գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում, կոնյունկ տուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետա զոտություններ, 
տվյալներ գործարարական գործ առնությունների 
մասին, հարկային հայտարարա գրերի 
կազմում, աշխա  տակիցների հաստիքների 
համալրում, արտա հաստիքային աշխա տողների 
գործունեության կառավարում, մանե կենների 
ծառա  յություններ ապրանք ները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար, սղագրական ծառա-
յություններ, ներմուծման-արտահանման գործա-
կալությունների ծառայություններ, գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով», 
գովազդային տեքստերի հրատարակում, գործարար 
(բիզնես) տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով, հոգեբանական տեստավորում 
աշխատողներ ընտրելիս, առևտրային տեղեկա-
տվություն և խորհուրդներ սպառողներին, 
հաղորդա գրությունների գրառում, գրասենյակային 
սարքերի և ապարատների վարձույթ, տվյալ-
ների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 
տվյալների նորացում և պահում, ապրանքների 
և ծառա յությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառա վարում երրորդ անձանց 
համար, գովազդային նյութերի տարածում, 
ենթակապալառուի ծառա յություններ (առևտրային 
(կոմերցիոն) օգնություն), խորհրդա տվություն 
գործարարության (բիզնեսի) կառավարման 
հարցերով, մարքեթինգ, մեքենագրման ծառա-
յություններ, կառավարում ստեղծագործական 
գործ արարության (բիզնեսի) ասպա րեզում, առևտ-
րային տեղեկատվության գործա կալու թյունների 
ծառա յություններ, ռադիոգովազդ, օգնություն 
գործարարության (բիզնեսի) կառա վարման 
հարցերում, հեռուստամարքեթինգի ծառա-
յություններ, դեղագործական միջոցների, անասնա-
բուժականև հիգիենիկ պատրաստուկների և  
բժշկական նշանակության նյութերի մեծածախ կամ 
մանրածախ վաճառք, լուսապատճենահանման 
ծառայություններ, շուկայի ուսումնասիրություն, 
գործարար (բիզնես) կառավարում մարզիկների 
համար, լրագրերի բաժա նորդա գրության 
կազմակերպում երրորդ անձանց համար, PPC 
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ծառա յություններ, գովազդային նյութերի վարձույթ, 
հաշվե տվությունների կազմում հաշիվների վերա-
բերյալ, ապրանքների ցուցադրում.

դաս 38. օպտիկաթելքային կապ, հեռագրերի 
հաղորդում, տվյալների հիմնապաշար մուտքի 
ապահովում, հաղորդա գրությունների փոխանցում, 
հեռա գրակապ տրամադրելու ծառայություններ, 
համակարգչային տերմինալներով իրագործվող 
կապ, ինտերնետ մուտքի ապահովում, լրատվական 
գործակալությունների ծառայություն ներ, հեռա-
խոսա կապ տրամադրելու ծառայություններ, հեռա-
հաղոր դակ ցական միացումների և երթուղավորման 
ծառա յություն ներ, աբոնենտային հեռա գրակապի 
(տելեքսի) ծառա յություններ, արբանյակային կապ, 
հեռա խոսակապ, ֆաքսիմիլային կապ, ռադիո-
հեռարձակում, մոդեմների վարձույթ, hաղորդա-
գրությունների փոխանցման ապարատուրայի 
վարձույթ, ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ, 
տեղեկա տվություն հեռակապի վերաբերյալ, ինտեր-
նետի (համացանցի) հասանելիության ժամանակի 
վարձույթ, հեռախոսային ապա րատների վարձույթ, 
հեռա կոն ֆերանսներ, ձայնային փոստի ծառա-
յություններ, հաղորդա գրությունների էլեկտրո-
նային տախտակ հեռահաղորդակցական 
ծառա  յու թյուն ներ), ինտեր նետում բանա վեճային 
համա  ժողովների հասա նելիության ապա-
հովում, շնորհա վորական բացիկների առցանց 
փոխանցում, կաբելային հեռուստա հեռար ձակում, 
հեռագրակապ, էլեկտրոնային փոստ, ինտեր-
նետին հեռահաղորդակցական միացման ապա-
հովում, առցանց համաժողովների ապա հովում, 
տրամադրում; անլար հեռարձակում,  հեռուստա-
խանութների ծառայություններ տրամադրող հեռա-
հաղորդակցական կապուղիների ապահովում, 
թվային  ֆայլերի հաղորդում, համակարգչի 
միջոցով հաղորդագրությունների և պատկերների 
փոխանցում, տեսակոնֆերանսների համար 
կապի ծառայությունների տրամադրում, ռադիո-
հեռախոսակապ, հեռուստահեռարձակում, հեռա-
հաղորդակցական կապի սարքավորման վար ձույթ, 
փեյջինգային  ծառայություն (ռադիոյի, հեռա-
խոսի կամ էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների 
օգտագործմամբ).

դաս 41. քննությունների անցկացում, գրքերի 
հրատարա կում, մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումն ական կամ զվարճալի), տեսագրում, 
կոլոք վիումների կազմա կերպում և անց կացում, 
գործնական հմտու  թյուն ների ուսուցում (ցուցա-

դրություն), սպոր տային ճամ  բարների ծառա-
յություններ, սեմինարների կազմակերպում և 
անցկացում, զվար ճությունների ծառայություններ, 
կինոսարքերի և կինո պրոյեկտորների վարձույթ, 
հանգստի կազմա  կերպում, նախա դպրոցական 
հաս տա   տություն ներ, մանկա  պարտեզներ դաս-
տիա րա կություն, ուսու ցում), ժամ անցային 
հանդի պումների ծրա  գրերի կազմում, զվար-
ճալի ռադիո  հաղորդումներ, ձայնագրությունների 
ստու դիաների ծառայություններ, մոլեխաղերի 
ոլոր տում ծառայություններ, դեկորացիաների 
վարձույթ շոու- ծրագրերի համար, զվար ճանքի 
(ատրակցիոնների) զբոսայգիների ծառա-
յություններ, կենդանաբանական այգիների 
ծառայություններ, հրապարակումների մանրա-
կերտում, բացառությամբ գովազդայինների, պարա-
հանդեսների կազմակերպում, թարգմանություն 
ժեստերի լեզվից, երաժշտության ստեղծագործում, 
վարպետաց դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում), դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ, 
ցուցա հանդեսների կազ մա կերպում մշա կու թային 
կամ կրթության նպատակներով, երաժշտա-
սրահներ, կինոֆիլմերի արտադրություն, 
բացա ռությամբ գով ազդային հոլո վակների, 
ներկա յացումների տոմսերի ամրագրում, զվար-
ճությունների կազմակերպում հյուրերի համար, 
կրթա դաստիարակչական ծառա յություններ, սպոր-
տային սաքավորումների վարձույթ, բացա ռությամբ 
տրանսպորտային միջոցների, ոչ բեռնելի տեսա-
նյութերի առցանց տրամադրում, նվագախմբերի 
ծառայություններ, խաղատների ծառայություններ 
(խաղեր), առողջության ակումբների ծառա-
յություններ(առողջարար և ֆիթնես-մարզումներ), 
գոլֆի դաշտերի տրամադրում, խաղադահլիճների 
ծառա յությունների տրամադրում, մասնագիտական 
կողմնորոշում (խորհուրդներ կրթության կամ 
ուսուցման հարցերով), գրքերի և պարբերա-
կանների առցանց հրապարակում, ռադիո և 
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ, 
կրկնուսույցի ծառա յություններ, լուսանկարչական 
ռեպորտաժներ, կինոֆիլմերի վարձույթ, հեռակա 
ուսուցում, ձայնային սարքավորումների վարձա-
կալություն, մարմնամարզության ուսուցում, 
հրա պարակումներ էլեկտրոնային սեղանադիր 
հրատարակ չական համակարգերի օգնությամբ, 
ակումբների ծառա յություններ (զվարճանքի, 
ժամանցի կամուսուցման), անհատական մարզիչ-
ների ծառայություններ տեքստային նյութերի 
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հրա պարակում, բացառությամբ գով ազդային 
նյութերի, կինո ստուդիաների ծառա յություններ, 
լուսա նկարչություն, գեղագիրների ծառա-
յություններ, միկրոֆիլմերի ստեղծում, կրկն-
օրինակում, տեղեկատվություն կրթության և 
դաստիա րակության հարցերով, ակադեմիաներ 
(ուսուցում), ներկայացումների կազմակերպում 
(իմպրեսարիոների ծառայություններ), մարզիչների, 
դասուսույցների ծառայություններ (ուսուցում), շոու 
ծրագրեր, դիսկոտեկների ծառայություններ, կենդա-
նիների վարժեցում, նորությունների ծառայություն, 
տեղեկա տվություն հանգստի հարցերով, 
տեսագրությունների մոնտաժում, շարժական 
գրադարան ների ծառայություններ, սպորտային 
հրա պարակների վարձույթ, գիտա ժողովների 
(սիմպոզիումների) կազմակերպում և անցկացում, 
ֆիթնես-դասերի անցկացում, հեռուստատեսային 
զվարճալի հաղոր դումներ, խաղա սարքերի 
վարձույթ, տեսա ֆիլմերի վարձույթ, թատերական 
դեկորա ցիաների վարձույթ, կինոդահլիճների 
ծառայությունների տրամադրում, սպորտային 
սարքերի տրամադրում, ներկայացումների կազմա-
կերպում (իմպրեսարիոների ծառայություններ), 
համերգների կազմակերպում և անցկացում, ռադիո 
և հեռուստատեսային ծրագրերի մոնտաժում, 
տոմսերի բաշխման ծառայություններ (զվարճանք, 
ժամանց), առցանց ապահովում ոչ ներբեռնելի 
էլեկտրոնային հրապարա կումներով, տեսա-
խցիկների վար ձույթ, վիճակախաղերի կազմա-
կերպում, մասնա գիտական վերապատրաստում, 
վեհա ժողովների (կոնգրեսների) կազմակերպում 
և անցկացում, կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկա ցում, թատերական ներկայացումներ, 
մարզա դաշտերի սարքավորումների վարձույթ, 
ֆիզիկական դաստիարակություն, գրքերը դուրս 
տալու հնարավորությամբ գրադարանների ծառա-
յություններ, լուսավորման սարքերի վարձույթ 
թատրոնների կամ հեռուստաստուդիաների համար, 
գիշերային ակումբ-սրճարանների ծառայություններ, 
կրոնական կրթություն, թենիսի կորտերի վարձույթ, 
տեքստերի խմբագրում, բացառությամբ գովազդային 
նյութերի, սցենարներ գրելու ծառայություններ, 
ստորջրյա սուզման հանդերձանքի վարձույթ, 
բանավոր թարգմանողների ծառայություններ, 
գեղեցկության մրցույթների կազմակերպում, 
տեսամագնիտոֆոնների վարձույթ, խաղալիքների 
վարձույթ, ձայնագրությունների վարձակալություն, 
թարգմանիչների ծառայություններ, կրթության 

գիշերօթիկ դպրոցներ, ոչ բեռնելի երաժշտության 
առցանց տրամադրում, սպորտային միջոցառումների 
ժամկետների պլանավորում, ենթագրերի կատա-
րում, հանգստի բազաների ծառայություններ 
(ժամանց, զվարճություններ), տեղեկա տվություն 
զվարճության հարցերով, սպորտային մրցումների 
կազմակերպում, համակարգչային ցանցերի 
կողմից տրամադրվող ծառայություններ առցանց 
խաղերի ոլորտում, կարաոկե սարքա վորումների 
տրամադրում, դպրոցների ծառայություններ 
(կրթություն), երաժշտության գրում, նկարիչներին 
մոդելներ տրամադրող գործակալությունների 
ծառայություններ, կրկեսներ, արվեստի ստեղծա-
գործության իսկության որոշում, անվտանգության 
նկատառումներով ուղեբեռի ստուգում. 

դաս 42. երկրաբանական հետազննություն, 
քաղաքների հատակագծերի կազմում, հեռա-
կա հասա նելիության համա կարգչային համա-
կարգերի մոնիտորինգ, սերվերների հոսթինգ, 
համա կարգչային համա կարգերի վեր լուծություն, 
ծրա գրային ապա հովման սպասարկում, 
օդերևութա բանական տեղեկա տվություն, տվյալ -
ների էլեկտրո նային պահպանում, աուդիտ 
էներգետիկայի ոլորտում, նավթի հանքա վայրերի 
հետախուզում, դիզայներների ծառայություններ 
փաթեթավորման բնագավառում, խորհրդա-
տվություն համակարգչային տեխնիկայի մշակման 
և զարգացման ոլորտում, հատակագծերի մշակում 
շինարարության բնագավառում, ավտոմոբիլային 
տրանսպորտի տեխնիկական վերահսկողություն, 
համակարգչային կայքերի տեղադրում  (վեբ-
սայթերի), բրդի որակի գնահատում, համակարգչային 
տվյալների վերականգնում, քիմիական անալիզ, վեբ-
կայքերի ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում 
երրորդ անձանց համար, համակարգչային  
համակարգերի  նախագծում, ջերմոցային գազերի 
արտանետումների կրճատման հետ կապված 
գիտական տեղեկատվության և խորհրդատվության 
տրամադրում, գիտական հետազոտություններ, 
նոր  արտադրատեսակների  հետազոտություն  
և  մշակում  երրորդ անձանց համար, վեբ-
կայքերի դիզայնի ոլորտում խորհրդատվություն, 
խորհուրդներ էներգիայի խնայողության հարցերով, 
տվյալների կամ փաստաթղթերի փոխադրում 
ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային կրիչի վրա, 
տեխնիկական հետազոտություններ, նավթային 
հանքավայրերի հետա զոտություններ շահա-
գործման նպատակով, նավթային հանքա վայրերի 
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ոլորտումփորձաքննություն, հետազոտություններ  
կենսա բանության  բնագավառում, ճարտարա-
տեխնիկական փորձաքննություն, ստորջրյա հետա-
զոտություններ, տվյալների և տեղեկատվական 
ծրա գրերի կերպափոխում (ոչ ֆիզիկական), 
ծրա գրային ապահովման վարձույթ, hետա-
զոտություններ քիմիայի  բնա գավառում, 
երկրա բանական փորձաքննություն, ձեռագրի վեր-
լուծություն (ձեռա գրաբանություն), սերվեր ների 
տեղավորում, աշխարհագրական քարտեզներ 
կազմելու ծառա յություններ, վեբ-սերվեր ների 
վարձույթ, ծրագրային  ապահովման արդիա-
կանացում, համակարգչային ծրագրային 
ապահովման  տեղա կայում, հետա զոտություններ 
շրջակա միջավայրի պաշտպանության բնա գա-
վառում, արդյունաբերական դիզայն, տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում 
խորհրդատվություն, փաստաթղթերի թվայնացում 
(տեսա ծրում), տեխնիկական նախագծերի 
ուսումնա   սիրում, ճար տա րա գիտություն, ինտե-
րիե րի ձևա վորում, համա կարգիչների համար 
ծրա գրերի կազմում, գեղարվեստական դիզայն, 
հետա  զոտություններ կոսմետոլոգիայի բնա-
գավառում, տեղեկատվական համակարգերի 
պաշտ պանություն վիրուսներից, նյութերի 
փորձարկումներ, հետազոտություններ մեխանիկայի 
բնագավառում, համակարգիչների վարձույթ, 
ճարտարա պետական ծառայություններ, գիտական 
լաբորատորիաների ծառայություններ, կլինիկական 
փորձարկումներ, նավթահորերի  հսկողություն, 
հագուստի մոդելավորում, ծառայություններ 
քիմիայի բնագավառում, ջրի անալիզ, տվյալների 
պահեստային հեռա պատճենման (օֆսայթ) 
ծառայություններ, երկրաբանական հետա խուզում, 
մանածա գործական արտադրանքի փորձար-
կումներ, խորհրդատվություն ճարտարա պետության 
հարցերով, ծրագրային ապա հովում որպես (SaaS) 
ծառայություն, ծրագրային ապահովման մշակում, 
ինտերնետի (hամացանցի) համար որոնման 
միջոցների տրամադրում, համակարգչային ծրա-
գրերի բազմացում, անտառի որակի գնահատում, 
ամպերի ցրում, խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման  հարցերով, հետազոտություններ 
մանրէաբանության բնագավառում, հողաչափում, 
չափաբերում (չափումներ), հետազոտություններ 
երկրաբանության բնագավառում, համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման ոլորտում 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 

միջոցով, նավթի հանքավայրերի հետազննություն, 
«ամպային» տեխնոլոգիաների հաշվարկումների 
ծառայություններ, որակի հսկողություն, արդյունա-
բերական նմուշների (դիզայնի) ստեղծման ծառա-
յութնուններ, ֆիզիկա (հետազոտություններ).

դաս 45. ամուսնության գործակալությունների 
ծառա յություններ, կրոնական հավաքների 
կազմա  կերպում, խորհրդա տվություն մտավոր 
սեփա  կանության հար  ցերով, ծրա գրային ապա-
հովման լիցենզավորում (իրավա բանական 
ծառա  յություններ), գործերի կառա վարում 
հեղինակային իրավունքի բնագավառում, 
մտավոր սեփականության լիցենզավորում, 
կոտրանքից պաշտպանող անվտանգության 
համակարգերի հսկում, սոցիալական ցանցերի 
առցանց ծառայություններ, հսկողություն մտավոր 
սեփականության բնագավառում, դիակիզում, 
թաղման բյուրոներ, ուղեկցում հասարակական 
վայրերում (ընկերակցում), վեճերի այլընտրանքային 
(արտադատարանային) լուծման ծառայություններ, 
հատուկ իրադարձությունների ժամանակ 
աղավնիների արձակում, ֆիզիկական անձանց 
վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքում, 
խորհրդատվություն անվտանգության հարցերով, 
իրավաբանական հետա զոտություններ, հրշեջ 
ծառա յություն, հագուստի վար ձույթ, կորած 
մարդկանց որոնում, տոհմաբանական հետա-
զոտություններ, դատարանում իրավունքների 
ներկայացում, հրդեհի ազդանշանիչների վարձույթ, 
հաստիքային պահպանություն, ձեռնար կություն-
ների անվտանգության վիճակի ստուգում, թաղման 
ծառա յություններ, հորոսկոպների կազմում, 
չհրկիզվող պահարանների վարձույթ, թիկնա-
պահների ծառա յություններ, զմռսման ծառա -
յություններ, ընտանի կենդանիների խնամք, 
գաղտնափականքների բացում, գիշերային 
պահակային գործակալությունների ծառա-
յություններ, երեկոյան հագուստի վարձույթ, 
արբիտրաժի ծառայություններ, երեխաների  հրա-
վիրովի դայակների ծառայություններ, հարսանեկան 
միջոցառումների պլանավորում և կազմակերպում, 
գտնված իրերի վերադարձ, տանտերերի 
բացակայության ընթացքում բնակարանում 
բնակեցնելու ծառայություններ, հանդիպումների 
կամ ծանոթու թյունների կազմակերպման ակումբ-
ների ծառայություններ, դոմեն անունների գրանցում 
(իրավաբանական ծառայություններ), կրակ-
մարիչների վարձույթ, միջնորդություն վեճերը 
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լուծելու հարցում, երեխաների որդեգրման գործա-
կալությունների ծառայություններ, խուզարկուական 
գործակալությունների ծառայություններ:

--------------

(210) 20171551
(220) 10.11.2017
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 

մախորկա. ծխելու ծխա խոտ, ծխա մորճի ծխախոտ, 
ինքնա փաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, 
ծամելու ծխախոտ «սնուս». սիգա  րետներ, 
պապիրոս ներ, էլեկ տրո նային սիգարետներ, սիգար-
ներ, սիգարիլներ. քթա խոտ. ծխելու պիտույքներ, 
ընդգրկված 34-րդ դասում. սիգա րետների 
պապիրոսաթուղթ, սիգարետների պար կուճներ և 
լուցկի: 

--------------

(210) 20171555
(220) 13.11.2017
(730) «Պրոմ - տեստ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 
58/12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ախտորոշման լաբորա-

տորիաների ծառայություններ. հիվանդանոցից 
վերցված փորձանմուշների վերլուծության համար 
բժշկական  լաբորատոր ծառայություններ:

--------------

(210) 20171556
(220) 13.11.2017
(730) «Հանրային դիվանագիտություն» բարե-
գործական հասարական կազմակերպություն, 
Երևան, Սարյան 24/5, AM 

(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվար ճություններ. մարզական և 
մշա կութային միջոցառումների կազմակերպում. 
տեսագրում. կրկնօրինակում. կինո ստուդիաների 
ծառա յություններ. միկրոֆիլմերի ստեղծում. տեսա-
գրությունների մոնտաժում. ռադիո և հեռուստա-
տեսային ծրագրերի մոնտաժում. երաժշտության 
ստեղծում. հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. համերգների կազմակերպում և անցկացում. 
մրցույթների կազմակերպում. հեռուստատեսային 
զվարճալի հաղորդումներ. կինոֆիլմերի 
արտադրություն, բացառությամբ գովազդային 
հոլովակների, սցենարների գրելու ծառայություններ, 
բացի գովազդայիններից, շոու ծրագրեր:   

--------------

(210) 20171557
(220) 13.11.2017
(730) «Հանրային դիվանագիտություն» բարե-
գործական հասարական կազմակերպություն, 
Երևան, Սարյան 24/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվար ճություններ. մարզական և 
մշա կութային միջոցառումների կազմակերպում. 
տեսագրում. կրկնօրինակում. կինո ստուդիաների 
ծառա յություններ. միկրոֆիլմերի ստեղծում. տեսա-
գրությունների մոնտաժում. ռադիո և հեռուստա-
տեսային ծրագրերի մոնտաժում. երաժշտության 
ստեղծում. հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. համերգների կազմակերպում և անցկացում. 
մրցույթների կազմակերպում. հեռուստատեսային 
զվարճալի հաղորդումներ. կինոֆիլմերի 
արտադրություն, բացառությամբ գովազդային 
հոլովակների, սցենարների գրելու ծառայություններ, 
բացի գովազդայիններից, շոու ծրագրեր:   

--------------
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(210) 20171558
(220) 13.11.2017
(730) «Հանրային դիվանագիտություն» բարե-
գործական հասարական կազմակերպություն, 
Երևան, Սարյան 24/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվար ճություններ. մարզական և 
մշա կութային միջոցառումների կազմակերպում. 
տեսագրում. կրկնօրինակում. կինո ստուդիաների 
ծառա յություններ. միկրոֆիլմերի ստեղծում. տեսա-
գրությունների մոնտաժում. ռադիո և հեռուստա-
տեսային ծրագրերի մոնտաժում. երաժշտության 
ստեղծում. հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. համերգների կազմակերպում և անցկացում. 
մրցույթների կազմակերպում. հեռուստատեսային 
զվարճալի հաղորդումներ. կինոֆիլմերի 
արտադրություն, բացառությամբ գովազդային 
հոլովակների, սցենարների գրելու ծառայություններ, 
բացի գովազդայիններից, շոու ծրագրեր:  

--------------

(210) 20171559
(220) 13.11.2017
(730) «Հանրային դիվանագիտություն» բարե-
գործական հասարական կազմակերպություն, 
Երևան, Սարյան 24/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվար ճություններ. մարզական և 
մշա կութային միջոցառումների կազմակերպում. 
տեսագրում. կրկնօրինակում. կինո ստուդիաների 
ծառա յություններ. միկրոֆիլմերի ստեղծում. տեսա-
գրությունների մոնտաժում. ռադիո և հեռուստա-
տեսային ծրագրերի մոնտաժում. երաժշտության 
ստեղծում. հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. համերգների կազմակերպում և անցկացում. 
մրցույթների կազմակերպում. հեռուստատեսային 
զվարճալի հաղորդումներ. կինոֆիլմերի 
արտադրություն, բացառությամբ գովազդային 
հոլովակների, սցենարների գրելու ծառայություններ, 
բացի գովազդայիններից, շոու ծրագրեր:   

--------------

(210) 20171560
(220) 13.11.2017
(730) «Հանրային դիվանագիտություն» բարե-
գործական հասարական կազմակերպություն, 
Երևան, Սարյան 24/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվար ճություններ. մարզական և 
մշա կութային միջոցառումների կազմակերպում. 
տեսագրում. կրկնօրինակում. կինո ստուդիաների 
ծառա յություններ. միկրոֆիլմերի ստեղծում. տեսա-
գրությունների մոնտաժում. ռադիո և հեռուստա-
տեսային ծրագրերի մոնտաժում. երաժշտության 
ստեղծում. հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. համերգների կազմակերպում և անցկացում. 
մրցույթների կազմակերպում. հեռուստատեսային 
զվարճալի հաղորդումներ. կինոֆիլմերի 
արտադրություն, բացառությամբ գովազդային 
հոլովակների, սցենարների գրելու ծառայություններ, 
բացի գովազդայիններից, շոու ծրագրեր:  

--------------

(210) 20171561
(220) 13.11.2017
(730) «Հանրային դիվանագիտություն» բարե-
գործական հասարական կազմակերպություն, 
Երևան, Սարյան 24/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվար ճություններ. մարզական և 
մշա կութային միջոցառումների կազմակերպում. 
տեսագրում. կրկնօրինակում. կինո ստուդիաների 
ծառա յություններ. միկրոֆիլմերի ստեղծում. տեսա-
գրությունների մոնտաժում. ռադիո և հեռուստա-
տեսային ծրագրերի մոնտաժում. երաժշտության 
ստեղծում. հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. համերգների կազմակերպում և անցկացում. 
մրցույթների կազմակերպում. հեռուստատեսային 
զվարճալի հաղորդումներ. կինոֆիլմերի 
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արտադրություն, բացառությամբ գովազդային 
հոլովակների, սցենարների գրելու ծառայություններ, 
բացի գովազդայիններից, շոու ծրագրեր:   

--------------

(210) 20171563
(220) 14.11.2017
(730) «Իտալիկուս» ՍՊԸ, Երևան, Նոր-Նորք, 
Քոչարյան 18/27, AM 
(540) 

(511) 
դաս 18. պայուսակներ (պատրաստված 

կաշվից, կաշվի նմանակումներից, կտորից).
դաս 35. պայուսակների վաճառք:

--------------

(210) 20171565
(220) 14.11.2017
(730) «Սիս ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Հայանիստ, Էջմիածնի 39, AM 
(540) 

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

--------------

(210) 20171566
(220) 15.11.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էդուարդ Դանիլով, 
Երևան, Ավան, Բրյուսով թաղ., շ. 68, բն. 31, AM 
(540) 

(511) 
դաս 20. մամոնտի ժանիքից պատրաստված 

իրեր:
--------------

(210) 20171570
(220) 15.11.2017
(730) «Ռոյալ փլեյ հոլ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 
26, բն. 32, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. զվարճությունների ծառայություններ:

--------------

(210) 20171572
(220) 16.11.2017
(730) Նարինե Հակոբյան, Երևան, 
Լենինգրադյան 50/3, բն. 28, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ, մասնավորապես՝ 
էլեկտրոտեխնիկայի վաճառք:

--------------

(210) 20171577
(220) 16.11.2017
(730) «Ալտակոդ» ՍՊԸ, Երևան, Կասյան 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. ծրագրային ապահովման մշակում. 

ծրագրային ապահովման արդիականացում, 
ծրագրային ապահովման վարձույթ, ծրագրային 
ապահովման սպասարկում, համակարգչային 
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ծրագրերի բազմացում, համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում, խորհրդատվություն 
ծրագրային ապահովման հարցերով, ծրագրային 
ապահովում որպես ծառայություն:

--------------

(210) 20171578
(220) 16.11.2017
(730) Կարեն Գևորգյան, Երևան, Շինարարների 
23, բն. 150, AM 
(540) 

(511) 
դաս 20. գրասեղաններ (կահույք), գրա-

սենյակային կահույք, կահավորանք (կահույք), 
աթոռներ, բազկաթոռներ, կոմոդներ, սեղաններ, 
բազմոցներ, մահճակալներ, դարակներ 
(կահույք), պահարաններ սննդամթերքի համար, 
զգեստապահարաններ, լվացարանների սեղաններ 
(կահույք), հագուստի կախիչներ (կահույք), 
թիկնաթոռներ, գզրոցներ, հայելիներ, բացովի թեթև 
բազկաթոռներ, պահարաններ ամանեղենի համար, 
բարձր աթոռներ մանկիկների համար, մանկական 
քայլավարժանքի սայլակներ, գրապահարաններ.

դաս 25. կոշիկ, երկարաճիտ կոշիկներ, 
կիսակոշիկներ, այդ թվում՝ քուղերով, տնային 
կոշիկներ, սաբոներ (կոշիկ), սանդալներ, հագուստ, 
կոստյումներ, տաբատներ, վերնազգեստ, 
տրիկոտաժե հագուստ, բաճկոնակներ, մանտո, 
շրջազգեստներ, սպորտային տրիկոտաժեղեն, 
կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ), մուշտակներ, 
պիժամաներ, զգեստներ, կիսավարտիքներ, 
վերարկուներ, բաճկոններ (հագուստ), այդ թվում՝ 
բրդյա, բաղնիքի խալաթներ, տակի շրջազգեստներ 
(յուբկաներ), հագուստ արհեստական կաշվից, 
կաշվե հագուստ, թիկնոցներ, կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ, կիսատաբատաձև շրջազգեստներ.

դաս 35. մանրածախ առևտուր, այդ թվում՝ 
հագուստի, կոշիկի, կահույքի և այլ թեթև 
արդյունաբերական ապրանքներ:

--------------

(210) 20171583
(220) 17.11.2017
(730) «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ հայկական կոնյակ (բրենի). խաղողի 
գինի:

--------------

(210) 20171584
(220) 17.11.2017
(730) «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ հայկական կոնյակ (բրենի). խաղողի 
գինի:

--------------

(210) 20171585
(220) 17.11.2017
(730) «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ հայկական կոնյակ (բրենի). խաղողի 
գինի:

--------------

(210) 20171586
(220) 17.11.2017
(730) «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ հայկական կոնյակ (բրենի). խաղողի 
գինի:

--------------

(210) 20171587
(220) 17.11.2017
(730) «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ հայկական կոնյակ (բրենի). խաղողի 
գինի:

--------------

(210) 20171588
(220) 17.11.2017
(730) «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ հայկական կոնյակ (բրենի). խաղողի 
գինի:

--------------

(210) 20171589
(220) 17.11.2017
(730) «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ հայկական կոնյակ (բրենի). խաղողի 
գինի:

--------------

(210) 20171590
(220) 17.11.2017
(730) «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ հայկական կոնյակ (բրենի). խաղողի 
գինի:

--------------

(210) 20171591
(220) 17.11.2017
(730) «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ հայկական կոնյակ (բրենի). խաղողի 
գինի:

--------------

(210) 20171592
(220) 17.11.2017
(730) «Թունիան գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Թբիլիսյան խճ., նրբանցք 1 շ, բն. 62, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման 
և հղկամշակման համար. ոչ բուժական օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, ոչ բուժական 
կոսմետիկական միջոցներ, ոչ բուժական լոսյոններ 
մազերի համար. ոչ բուժական ատամի փոշիներ 
և մածուկներ. հղկանյութեր. հակադիրտեր 
կենցաղային. կենցաղային հակաստատիկներ. 
աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման համար. 
սեղմված օդով բալոններ մաքրման և փոշու 
հեռացման համար. կոսմետիկական վազելին. 
հոտավետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի 
բուրավետացման համար. բուրավետ ջուր. 
ժավելաջուր (ժավել). նարդոսի ջուր. անուշաբույր 
ջուր. մոմ սպիտակեղենի համար. մոմ հատակի 
համար. սահումը կանխող մոմ հատակի համար. 
մազահեռացնող մոմ. մոմ բեղերի համար. մոմեր 
կահույքի և հատակների փայլեցման համար. 

հեղուկներ հատակի համար, որոնք կանխում 
են սահելը. հեղուկներ ապակիների, այդ թվում՝ 
հողմապակիների, մաքրման համար. կիզելգուր 
ողորկման համար. օճառածառի կեղև լվացքի 
համար. կորունդ (հղկանյութ). ներկանյութեր 
լվացքի համար. ներկանյութեր զուգարանի ջրի 
համար. յուղեր, որոնք ծառայում են որպես մաքրող 
միջոցներ. կավիճ սպիտակեցման համար. մաքրող 
կավիճ. հոտազերծող օճառներ, օճառներ սափրվելու 
համար, գործվածքների երանգները վերականգնող 
օճառներ, հատով օճառներ հարդարանքի 
համար, օճառներ քրտնելու դեմ, օճառներ ոտքերի 
քրտնելու դեմ, նշի օճառ և ձեռքի հեղուկ օճառ, 
որոնք վերաբերում են դաս 3-ին. փայլեցման 
փոշիներ.  կոսմետիկական պատրաստուկներ 
լոգանքի համար. պատրաստուկներ լվացքը 
թրջելու համար. պատ  րաստուկներ գործվածք -
ները կոկելու (օսլայելու) համար. պատ րաստուկներ 
մաշկի սպիտակեցման համար. պատ րաստուկներ 
մաքրելու կամ փայլեցնելու համար. պատ-
րաստուկներ սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու 
համար. պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը 
փափկացնելու համար. պատրաստուկներ լվացքի 
համար. պատրաստուկներ չոր մաքրման համար. 
պատրաստուկներ մանրատախտակի վրայից 
մոմը հեռացնելու համար (մաքրող միջոցներ). 
պատրաստուկներ գունազերծման համար. 
պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու համար. 
պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու համար. 
սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի համար. 
լուծույթներ մաքրելու համար. կոսմետիկական 
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ. սոդա 
սպիտակեցման համար. լվացքի սոդա, մաքրելու 
համար սոդա. աղեր վաննաների համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների. աղեր սպիտակեցման համար. 
անուշադրի սպիրտ (լվացող, մաքրող միջոց). 
բծերը հանելու միջոցներ. մազերը հեռացնող 
միջոցներ (դեպիլյատորներ). լվացող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
ճարպազերծող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական նպատակների համար 
օգտագործվողների. լվացող միջոցներով տոգորված 
ջնջոցներ մաքրելու համար. շամպուններ և 
շամպուններ կենդանիների համար (ոչ բուժական 
խնամքի միջոցներ). ապակե հղկաթուղթ. սոդայի 
մոխրաջուր. աման լվանալու հեղուկներ, հատակը 
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մաքրող սալիկներ, մասնավորապես՝ պարկետ, 
սալիկ, լամինատ  մաքրող հեղուկներ, կերամիկա՝ 
զուգարան և լվացարան, մաքրող հեղուկներ, 
գազօջախ, սալօջախ և այլ կենցաղային տեխնիկա 
մաքրող հեղուկներ. խողովակ (սանհանգույց) 
մաքրող հեղուկներ. լվացքի հեղուկներ. ապակի 
մաքրող հեղուկներ. ավտոմեքենա մաքրող 
հեղուկներ:

--------------

(210) 20171594
(220) 17.11.2017
(730) «Ֆարինի» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Արզնի, Աբովյան խճ. 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 

լուծամզուքներ (էքստ րակտ ներ). գարեջուր. կոճա-
պղպեղի գարե ջուր. ածիկի գարե ջուր. գարեջրի 
քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. 
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. բաղա-
դրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
մրգահյութեր. օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր 
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազավորված 
ջուր պատրաստելու համար. լիթիումաջուր. 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություններ 
հանքային ջուր պատրաստելու համար. զելտերյան 
ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. 
գայլուկի լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների համար. 
բաղադրություններ լիկյոր պատրաստելու համար. 
ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված քաղցու. օրշադ. 
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշիներ 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
գազավորված ջուր. սարսապարիլ (ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ 
ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ 
(ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ 
ալկոհոլային խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի 

հիմքով. սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե-վերայի 
հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջրի 
հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, 
բացի կաթի փոխարինիչներից. պրոտեինով 
հարստացված սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի 
հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի 
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ

--------------

(210) 20171598
(220) 20.11.2017
(730) Յունայթեդ Դիթերջենտ Ինդստրիս 
ընկերություն, MY 
(540) 

(511) 
դաս 3. լվացող միջոցներ, բացառությամբ 

արդյունաբերական և բժշկական նպատակների 
համար օգտա գործվողների, անուշադրի սպիրտ 
(լվացող, մաքրող միջոց), լվացքի սոդա, մաքրելու 
համար սոդա, օճառածառի կեղև լվացքի համար, 
օճառ ներ, գործվածք  ների երանգները վերա-
կանգնող օճառներ, հատով օճառներ հարդարանքի 
համար, պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը 
փափկացնելու համար, աղեր սպիտակեցման 
համար, սոդա սպիտակեցման համար, պատ-
րաստուկներ լվացքի համար, բծերը հանելու 
միջոցներ, սպիտա  կեցնող պատրաստուկներ 
լվացքի համար:

--------------

(210) 20171599
(220) 20.11.2017
(730) Յունայթեդ Դիթերջենտ Ինդստրիս 
ընկերություն, MY 
(540) 

(511) 
դաս 3. լվացող միջոցներ, բացառությամբ 

արդյունաբերական և բժշկական նպատակների 
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համար օգտա գործվողների, անուշադրի սպիրտ 
(լվացող, մաքրող միջոց), լվացքի սոդա, մաքրելու 
համար սոդա, օճառածառի կեղև լվացքի համար, 
օճառ ներ, գործվածք  ների երանգները վերա-
կանգնող օճառներ, հատով օճառներ հարդարանքի 
համար, պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը 
փափկացնելու համար, աղեր սպիտակեցման 
համար, սոդա սպիտակեցման համար, պատ-
րաստուկներ լվացքի համար, բծերը հանելու 
միջոցներ, սպիտա  կեցնող պատրաստուկներ 
լվացքի համար:

--------------

(210) 20171600
(220) 20.11.2017
(730) «Կանոնֆարմա պրոդակշն» ՓԲԸ, RU 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղապատիճներ, դեղագործական 

պատրաստուկներ, դեղամիջոցներ, դեղամիջոցներ 
մարդու համար:

--------------

(210) 20171601
(220) 20.11.2017
(730) «Կանոնֆարմա պրոդակշն» ՓԲԸ, RU 
(540) 

(511) 
դաս 5. միջոցեր գլխացավի դեմ, 

դեղապատիճներ, դեղագործական պատ րաս-
տուկներ, ցավա զրկողներ, դեղա միջոցներ, դեղա-
միջոցներ մարդու համար:

--------------

(210) 20171604
(220) 20.11.2017
(730) Անահիտ Կարապետյան, Երևան, Զ. 
Սարկավագի 106/1, բն. 33, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. հետազոտական և խորհրդա-

տվական ծառայություններ կապված ճանա-
պարհորդությունների և զբոսա շրջության 
ոլորտում գործնական հարցերի հետ. ճանա-
պարհորդու թյունների և զբոսա շրջության շուկայում 
ծառայությունների առաջխաղացում. հանգստի և 
զբոսաշրջության հետ կապված ծառա յությունների 
առաջխաղացում.

դաս 41. զբոսաշրջության և ճանա-
պարհորդության ոլորտի հետ կապված 
տեղեկատուների թողարկում. զբոսաշրջության 
և ճանա պարհորդության ոլորտի հետ կապված 
տեղեկատուների առցանց հրապարակում. 
վերը նշված ծառայությունների հետ կապված 
տեղեկատվության, խորհուրդների և խորհրդա-
տվության տրամադրում:

--------------

(210) 20171606
(220) 21.11.2017
(730) Թամարա Վլադիմիրի Կոստանդյան, 
Երևան, Ամիրյան 12, բն. 61, AM 
(540) 

(511) 
դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապարատներ 

տեսախաղերի համար. մարմնամարզական և 
սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր:

--------------

(210) 20171616
(220) 21.11.2017
(730) «Սոլար էներջի սիստեմ սոլութիոնս» ՍՊԸ, 
Երևան, Չարենցի 1-ին նրբ., տուն 23/1, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 

արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա-
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր. 
մասնավորապես՝ արևային ջրատաքացուցիչներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ , մասնավորապես՝ 
առևտուր:

--------------

(210) 20171617
(220) 21.11.2017
(730) Նսար Ջեներալ Թրեյդինգ Էլ.Էլ.Սի, AE 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։

--------------

(210) 20171618
(220) 22.11.2017
(730) պրն. Բիլալ Մոհըմմադ Ալ Համվի, SY 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ. մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց. սառը սուրճ. սառույցով սուրճ:

--------------

(210) 20171619
(220) 22.11.2017
(730) Լուիզա Հարությունի Մելքոնյան, Երևան, 
Մովսես Խորենացու 2-րդ փակ., տուն 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. ապրանքների առցանց առք և վաճառք, 

առևտրային տեղեկատվություն և խորհուրդներ 
սպառողներին (խորհուրդներ հաճախորդներին 
ապրանքների վերաբերյալ): 

--------------

(210) 20171621
(220) 23.11.2017
(730) Անեստասս Էլ Մուր, LB 
(540) 

(511) 
դաս 10. կոսմետիկական մերսման սարքեր, 

ձեռնոցներ մերսման համար, ներարկիչներ 
ենթամաշկային ներարկումների համար, ուլտրա-
մանուշակագույն լամպեր բժշկական նպատակների 
համար, լազերներ բժշկական նպատակների համար, 
մերսման սարքեր, քվարցային լամպեր բժշկական 
նպատակների համար, թրթռական ապարատներ 
մահճակալների համար, թրթռամերսիչներ, 
ֆիզիոթերապևտիկ ապարատուրա, մարմնի ճարպը 
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հսկող-չափող սարքեր. մարմնի կազմությունը  
հսկող-չափող սարքեր.

դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառա-
յություններ, վարսավիրանոցների ծառայություններ, 
մերսում, ֆիզոթերապիա, մատնահարդարում, 
պլաստիկ վիրաբուժություն, մազերի պատվաստում, 
դաջում, վիզաժիստների ծառայություններ, մազա-
հեռացում մոմով, էպիլյացիա, պիրսինգ:

--------------

(210) 20171622
(220) 23.11.2017
(730) Անեստասս Էլ Մուր, LB 
(540) 

(511) 
դաս 35. oգնություն գործարարության 

կառավարման հարցերում, տվյալներ գործ-
արարական գործ առնությունների մասին, արտա-
քին գովազդ, առևտրային տեղեկատվության 
գործա  կալությունների ծառա  յու թյուն ներ, ինքն-
ար ժեքի վեր լուծություն, գովազդային նյու թերի 
տարա ծում, խորհրդա տվություն գործ  արարության 
կազմա կերպման և կառա վարման հարցերով, 
խորհրդա տվություն գործ արարության կառա-
վարման հարցերով, օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնար կությունների 
կառավարման հարցերում, գործ  արարության 
արդյու նավետության փորձա  քննական ծառա-
յություններ, շուկայի ուսումնա սիրություն, 
առևտրային գործունեության գնահատում, 
հետա  զոտություններ գործ արարության ասպա-
րեզում, խորհրդատվություն գործ արարության 
կազմակերպման հարցերով, գովազդ, ռադիո-
գովազդ, ծառայություններ հասարակական 
հարաբերությունների բնագավառում, հեռուստա-
գովազդ, գովազդային գործա կալությունների 
ծառայություններ, խորհրդատվություն գործ-
արարության կառավարման հարցերով, 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ, մասնագիտական խորհրդա-
տվություն գործարարության ասպարեզում, 

ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով, գործնական 
տեղեկատվություն, տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար, առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով, ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում, գների համեմատման 
ծառայություններ, մարքեթինգ (շուկայավարում), 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում, 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում և 
եզրափակում երրորդ անձանց համար, գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով, պոտենցիալ մասնավոր ներդրողների և 
ֆինանսավորման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի 
ընտրության հարցում բիզնես ծառայություններ, 
հասարակական հարաբերությունների հաղորդա կ-
ցության ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդա-
տվություն, հաղորդակցության ռազմավարության 
ոլորտի գովազդի հարցերով խորհրդատվություն, 
գործարար պայմանագրերի համա ձայնեցում 
երրորդ անձանց հետ:

--------------

(210) 20171623
(220) 23.11.2017
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. թխվածքաբլիթ. անանուխի 

կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ. կակաո. սուրճ. 
սուրճի հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից. կարամելներ 
(կոնֆետներ). հացահատիկային արտադրանք. 
ծամոն (մաստակ). թեյ. շոկոլադ. պաղպաղակ. 
նրբաբլիթներ. քաղցրաբլիթներ. սննդային ալյուր. 
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 
շաքար, բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար. 
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց 
խմոր հրուշակեղենի համար. կապակցող նյութեր 
պաղպաղակի համար. գլյուկոզա խոհարարական 
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նպատակների համար. կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարուն (նշով 
թխվածք). հաց. անանուխ (դաղձ) քաղցրավենիքի 
համար. պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. 
բուլկիներ. պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. 
վարսակաձավար. վարսակի փաթիլներ. բիսկվիթներ 
(գալետներ, թխվածքներ), մատուտակի կոնֆետներ 
(հրուշակեղեն). վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). 
սննդային սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու 
փոշի. հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի 
հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. կրեկերներ. եփած կրեմ. 
մրգային դոնդող (հրուշակային). սառույցով թեյ. թեյի 
հիմքով ըմպելիքներ. հալվա. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). խմոր 
հրուշակեղենի համար. շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատրաստված 
զարդարանքներ տորթերի համար. շոկոլադապատ 
ընկույզներ. հացին քսվող սնունդ շոկոլադի 
հիմքով. հացին քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող 
շոկոլադի հիմքով. գլյուտենային հավելույթներ 
խոհարարական նպատակների համար. հացա-
հատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. սառեցրած 
յոգուրտ (սննդային սառույց). ցորենի ծիլեր սննդի մեջ 
օգտագործելու համար. կոճապղպեղ (ամոքանք). 
կարտոֆիլի ալյուր. հրուշակեղեն. քաղցրավենիք. 
հրուշակեղեն նոր տարվա տոնածառերը 
զարդարելու համար. եգիպտացորենի ձավար. 
սննդային ձավարներ. աղացած եգիպտացորեն. 
բոված եգիպտացորեն. եգիպտացորենի ալյուր. 
եգիպտացորենի փաթիլներ. կուսկուս (ձավար). 
մակարոններ. մակարոնեղեն. սպիտակաձավար. 
նշակարկանդակներ. մեղր. մաթ. նշով խմոր. 
մշկընկույզ. մյուսլի. աստղաձև անիսոն. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. մաքրած գարի. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). արմավենու շաքար. պաստեղներ 
(հրուշակեղեն). սուր համեմունքներ (համեմանք). 
հաց անխաշ խմորից. փոշի հրուշակեղենի համար. 
ցորենի ալյուր. կայունարարներ խփված սերուցքի 
համար. բրինձ. բրնձի պուդինգ  (քաղցրակուտապ). 
բրնձային  բլիթներ. սագո. ոսկե օշարակ կերամափի 
օշարակ. ածիկի լուծամզուք  (էքստրակտ) սննդի 
համար. սոուսներ (համեմունքներ). պաքսիմատ. 

թավալելու պաքսիմատ. սուշի. թաբուլե. տապիոկա. 
հրուշակներ. սառնաշաքար (նաբաթ). չիզբուրգեր 
(սենդվիչներ):

--------------

(210) 20171625
(220) 23.11.2017
(730) «Շիրակ» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացի 13ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:

--------------

(210) 20171628
(220) 23.11.2017
(730) «Արաս ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 
7/5ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 4. մեքենայի յուղ, յուղով հովացնող 
հեղուկներ, քսանյութեր, քսայուղեր:

--------------

(210) 20171629
(220) 23.11.2017
(730) «Արաս ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, 
Շահամիրյանների 7/5ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 4. մեքենայի յուղ, յուղով հովացնող 

հեղուկներ, քսանյութեր, քսայուղեր: 
--------------

(210) 20171630
(220) 23.11.2017
(730) «Արաս ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 
7/5ա, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 4. մեքենայի յուղ, յուղով հովացնող 

հեղուկներ, քսանյութեր, քսայուղեր: 
--------------

(210) 20171631
(220) 23.11.2017
(730) «Արաս ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 
7/5ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 4. մեքենայի յուղ, յուղով հովացնող 

հեղուկներ, քսանյութեր, քսայուղեր: 
--------------

(210) 20171632
(220) 24.11.2017
(730) Գևորգ Հովհաննիսյան, Երևան, Զավարյան 
2, բն. 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. ոսկերչական իրեր.
դաս 35. ոսկերչական իրերի առևտուր:

--------------

(210) 20171639
(220) 27.11.2017
(730) Քելոգ Քամփնի, US 
(540) 

(511) 
դաս 30. հացահատիկային արտադրանք 

նախաճաշի համար. հացահատիկային արտա-
դրանք. հացա հատիկային սալիկներ. հացա-
հատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր:

--------------

(210) 20171644
(220) 27.11.2017
(730) «Էգալիտե» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 18Ա, 
բն. 82, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպա րեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ, մասնա-
վորապես՝ գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային նյութերի առաքում. գովազդային 
նյութերի նորացում. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. ռադիոգովազդ. հեռուստագովազդ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային ցանցում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. մարքեթինգ 
(շուկայավարում). հեռուստամարքեթինգի ծառա-
յություններ. գովազդային նյութերի ձևավորում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, ռադիո-
ծրագրերի հեռարձակում. ձայնա և տեսածրագրերի 
փոխանցում և հեռարձակում համացանցի միջոցով. 
ռադիոհեռարձակում. հեռուստահեռարձակում.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում. 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում. ռադիոծրագրերի 
պատրաստում, մասնավորապես՝ շոուծրագրեր. 
հեռուստա տեսային զվարճալի հաղորդումներ. 
տեքստերի խմբագրում. ռադիոծրագրերի պատ-
րաստում:

--------------

(210) 20171645
(220) 27.11.2017
(730) «Էգալիտե» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 18Ա, 
բն. 82, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործ արարության ասպա րեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ, մասնա-
վորապես՝ գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային նյութերի առաքում. գովազդային 
նյութերի նորացում. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. ռադիոգովազդ. հեռուստագովազդ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային ցանցում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. մարքեթինգ 
(շուկայավարում). հեռուստամարքեթինգի ծառա-
յություններ. գովազդային նյութերի ձևավորում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, ռադիո-
ծրագրերի հեռարձակում. ձայնա և տեսածրագրերի 
փոխանցում և հեռարձակում համացանցի միջոցով. 
ռադիոհեռարձակում. հեռուստահեռարձակում.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում. 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում. ռադիոծրագրերի 
պատրաստում, մասնավորապես՝ շոուծրագրեր. 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ. 
տեքստերի խմբագրում. ռադիոծրագրերի պատ-
րաստում:

--------------
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

   A45C1/00           3150 A

         01-01              424 S
         09-03             425 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

   E04B 1/00         503 U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ



124

 

124

№ 12/1 
01 . 1 2 . 20 17

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1993
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 23647
73 (1) Իրավատեր  «Հայր և որդիներ 
Միքայելյաններ» ՍՊԸ, Երևան, Ծարավ 
Աղբյուրի 55/11 շ., բն. 43, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Դիզակ Ֆուդ» 
ՍՊԸ, ՀՀ , 2221 Կոտայքի մարզ, գ. Կամարիս, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                          Հանրապետություն
Գրանցված է             15.11.2017

_____________________

Գրանցում No 1994
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2197
73 (1) Իրավատեր  Բրենդբրյու Ս.Ա., 5, rue 
Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxembourg, 
LU
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Փայնիը 
Բրյուինգ Քամփնի Լիմիթիդ, Porter Tun House, 
500 Capability Green, Luton Bedfordshire LU1 
3LS, United Kingdom, GB
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի  

Հանրապետություն
Գրանցված է                          15.11.2017

_____________________

Գրանցում No 1995
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 4495
73 (1) Իրավատեր  «Ինտերնեյշնլ Մասիս 
Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական 
հանգույց, Գործարանային 10, AM
73 (1) Լիցենզատու  «Ինտերնեյշնլ Մասիս 
Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական 
հանգույց, Գործարանային 10, AM

73 (2) Լիցենզառու  «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, 
Երևան, Շահամիրյանների 22, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը       Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

     Հանրապետություն
Գրանցված է                          15.11.2017

_____________________

Գրանցում No 1996
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 4251
73 (1) Իրավատեր  Փալմ Գրին Քեփիթըլ 
Լիմիթիդ, Nemours Chambers, Road Town, Tor-
tola, British Virgin Islands, VG
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԷյչԷմՎի 
(Բրենդզ) Լիմիթիդ, 7 River Court, Brighouse 
Business Village, Brighouse Road, Middlesbrough 
TS2 1RT, United Kingdom, UK
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          20.11.2017

_____________________

Գրանցում No 1997
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3909
73 (1) Իրավատեր  Բիքն Սուիթս ընդ Չոքլիթս 
(ՓԹԻ) Լիմիթիդ, 36Philip Frame Street, Jacobs, 
Natal, Republic of South Africa, ZA
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Թայգը Ֆուդ 
Բրանդս Ինթըլեքչուըլ Փրոփըթի Հոլդինգ 
Քամփընի (ՓԹԻ) Լիմիթիդ, 3010 William Nicol 
Drive, Bryanston, 2021, Republic of South Africa, ZA
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Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը    Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                        20.11.2017

_____________________

Գրանցում No 1998
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14860
73 (1) Իրավատեր  Անհատ ձեռնարկատեր 
Կարապետյան Լիլիթ, Երևան, Կորյունի 25, բն. 
22, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Արտ Հաուս» 
ուսումնական կենտրոն ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 
33/3, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        20.11.2017

_____________________

Գրանցում No 1999
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 25965
73 (1) Լիցենզատու  Չիվաս Հոլդինգս (ԻՓ) 
Լիմիթիդ, 111-113 Renfrew Road, Paisley, Ren-
frewshire PA3 4DY, Scotland, GB
73 (2) Լիցենզառու  Չիվաս Բրադերս 
Լիմիթիդ, 111-113 Renfrew Road, Paisley, Ren-
frewshire PA3 4DY, Scotland, GB
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            բացառիկ
Գործողության ժամկետը  մինչև 30.06.2029թ.
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         21.11.2017

_____________________

Գրանցում No 2000
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 21286
73 (1) Լիցենզատու Վարուժան Դեկերմենջյան, 
Երևան, Նալբանդյան փ., շ. 7/1, բն. 50, AM

73 (2) Լիցենզառու   «Աբրահամ Գևորգի 
Գևորգյան» անհատ ձեռնարկատեր, ՀՀ, 0065, 
ք. Երևան, Տիչինայի փ., շ. 34, բն. 31, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը   ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը  01.11.2017թ.-ից 
մինչև 31.12.2020թ.
Գործողության տարածքը   Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                       21.11.2017

_____________________

Գրանցում No 2001
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 21287
73 (1) Լիցենզատու  Վարուժան 
Դեկերմենջյան, Երևան, Նալբանդյան փ., շ. 
7/1, բն. 50, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Աբրահամ Գևորգի 
Գևորգյան» անհատ ձեռնարկատեր, ՀՀ, 0065, 
ք. Երևան, Տիչինայի փ., շ. 34, բն. 31, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը           ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը     01.11.2017թ.-ից 
մինչև 31.12.2020թ.
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        21.11.2017

_____________________

Գրանցում No 2002
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 23224
73 (1) Լիցենզատու «Ճորճ Պերթիկյան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աբովյան փ., 2/5 շ., բն. 12, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Վարուժան Պահարեան 
Լևոնի» անհատ ձեռնարկատեր, ՀՀ, ք. Երևան, 
Արգիշտի փ., շ. 7/6, բն. 59, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      10.01.2017թ.-ից 
մինչև 31.12.2024թ.
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         21.11.2017

_____________________
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Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության

 դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

329U        02.05.2017
465U        03.05.2017
466U        03.05.2017
471U        05.05.2017

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 
  62S                06.05.2017
281S       02.05.2017
282S       02.05.2017
283S       02.05.2017
287S       18.05.2017
296S       07.05.2017

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

(51) 2017.01 (11) 3150 (13) A
A45C1/00

(21) AM20170102 (22) 27.07.2017
(72) Азат Товмасян (AM) 
(73) Азат Товмасян, 0038, Ереван, ул. Шина-
рарнери, д. 16. кв. 19 (AM) 
(54) “Умный” бумажник
(57) Изобретение относится к бумажникам, 
предназначенным для денег, документов, 
банковских карт и т. д., и в частности, к так 
называемым «умным» бумажникам, которые 
защищены от кражи или потери.

«Умный» бумажник имеет источник 
электроэнергии, GPS модуль местонахождения 
и электромагнитная защита RFID. Источник 
энергии подключен к микропроцессору, а к 
последнему подключены Bluetooth модуль, 
MicroSD карта, SIM карта, Wi-Fi модуль, камера, 
датчик света и устройство беспроводной 
зарядки. 

Расширяются  функциональные возмож-
ности бумажника, 1 ил.

_____________________

Сведения о выданных патентах



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

(51) 2017.01 (11) 503  (13) U
E04B 1/00

(21) AM20170094U (22) 21.06.2017
(72) Ашот Сафарян (AM), Вальтер Атанесян (AM) 
(73) Фонд “Национальный университет архи-
тектуры и строительства Армении”, 0009, 
Ереван, Терьяна 105 (AM) 
(54) Конструкция покрытия павильона
(57) Полезная модель относится к области 
строительства и может использоваться для 
строительства коммерческих, показательных и 
других павильонов с переменными контурами. 

Конструкция покрытия павильона имеет 
одинаковые, по крайней мере, два треугольных 
элемента, соединенных вместе. Элементы 
соединены друг к другу с возможностью 
поворота, причем соединение выполнено 
посредством герметичного эластичного 
уплотнения, а элементы прикреплены с 
регулирующими поворот винтовыми затяжками 
во внутренней части угла, образованного 
соединением элементов.

Обеспечивается получение различных схем 
конструкции  павильонов, 8 ил.

_____________________

Сведения о выданных патентах



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

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

(51) 01-01 (11) 424  (13) S 
(21) 20170038  (22) 20.09.2017
(72) Ашот Григорян (AM) 
(73) ООО “Меланта”, РА, марз Арарат, д. Айнтап, 
4-ый ряд 1/16 (AM) 
(54) Козинах из семечек подсолнуха в форме 
животных (5 вариантов)

_____________________

(51) 09-03 (11) 425  (13) S 
(21) 20170017  (22) 23.06.2017
(72) Степан Азарян (AM) 
(73) “Артстеп” ЗАО, Ереван, ул. Будагяна 1 (AM) 
(54) Упаковочная коробка для цветов

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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