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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) 3092 (13)  A
A23N12/00

(21)  AM20150136 (22)  15.10.2015
(72) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան (AM), 
Ալբերտ Հարությունի Ներսիսյան (AM), 
Վարսենիկ Մարլիկի Ավետիսյան (AM) 
(73) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան, 0005, 
Երևան, Արցախի 1, բն. 32 (AM), Ալբերտ 
Հարությունի Ներսիսյան, 1105, Վաղարշապատ, 
Աբովյան 30/1 (AM), Վարսենիկ Մարլիկի 
Ավետիսյան, 0025, Երևան, Հերացի 14, բն. 4 (AM) 
(54)  Արմատապտուղներ մաքրող մեքենա
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի 
արդյունաբերությանը և կարող է օգտագործվել 
արմատապտուղների պալարների մաքրման 
համար։

Արմատապտուղներ մաքրող մեքենան 
ունի չմաքրված պալարների և լվացման 
հեղուկների ընդունման ձագարներ, իրարից 
առանձնացված չոր մաքրման, ջրային 

մաքրման և ջուրը հեռացնող տեղամասեր։ 
Տեղամասերն իրականացված են մեկ 
ամբողջական գլանաձև տարողության տեսքով։ 
Ջրային մաքրման տեղամասի հատակում 
կատարված են ծակոտիներ։ Գլանաձև 
տարողության կենտրոնում տեղակայված է 
լիսեռ, դրա երկայնական առանցքի նկատմամբ 
սուր անկյան տակ ամրակցված են շերեփաձև 
կազմովի թիակներ։ Գլանաձև տարողության 
վերևի մասում ջրային մաքրման տեղամասի 
երկարությամբ իրար զուգահեռ տեղակայված 
են երեքական ծայրափողակներ։ Գլանաձև 
տարողության ջրային մաքրման տեղամասի 
ներքևի մասում տեղակայված է կիսախողովակի 
տեսքով իրականացված կեղտաջրերի 
հեռացման հանգույց:

Բարձրացվում է արմատապտուղների 
պալարների մաքրման և մանրէազերծման 
արդյունավետությունը, 6 նկ.։

_____________________
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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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(51)  2017.01 (11) 485 (13)  U
F26B17/00

(21)  AM20150135U (22)  15.10.2015
(72) Ալբերտ Հարությունի Ներսիսյան (AM) 
(73) Ալբերտ Հարությունի Ներսիսյան, 1105, 
Վաղարշապատ, Աբովյան 30/1 (AM) 
(54)  Փոշիացմամբ խտացնող կայանք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է սննդի 
արդյունաբերությանը:

Փոշիացմամբ խտացնող կայանքն 
ունի հաջորդաբար միակցված մրգերի և 
բանջարեղենի վերամշակումից ստացված 
խյուսերի պահման տարողություն, մխոց, 
էլեկտրաշարժիչին միակցված փոշիացնող 
սկավառակ ունեցող խտացնող ապարատ, 
փոշիացված արտադրանքի օդազերծման 
և նստեցման ցիկլոն: Ցիկլոնի մեկ ելքին 

հաջորդաբար միակցված են օդամղիչ, գոլորշիչ 
և կոնդենսատոր, իսկ մյուս ելքին ընդունման 
տարողության միջոցով միակցված է խտացված 
զանգվածի ընդունման տարողություն: 
Տարողության մյուս մուտքը միակցված է 
խտացնող ապարատին: Կոնդենսատորի ելքը 
միակցված է խտացնող ապարատի ստորին 
հատվածին: Խտացված զանգվածի ընդունման 
տարողության և խտացնող ապարատի միջև 
տեղադրված է խտացված զանգվածում չոր 
նյութի քանակը որոշող և ըստ դրա փոշիացնող 
սկավառակի էլեկտրաշարժիչի պտույտների 
քանակը կարգավորող վերահսկման հանգույց:

Բարձրա ցվում է սննդային հեղուկների 
խտացման արդյունավե տու թ յունը և 
ապահովվում է արտադրանքի որակի 
բարձրացումը, 2 նկ.:

_____________________

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

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

 646

 526

 740
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(210) 20160076 (111) 25797
(220) 04.02.2016 (151) 10.04.2017
   (181) 04.02.2026
(730) «Թվային ստոմատոլոգիայի հայկական 
ասոցիացիա» ՀԿ, Երևան, Կիևյան 4/2-4, AM 
(442) 01.04.2016
(540) 

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

դաս 41. թվային ստոմատոլոգիայի 
ոլորտում ցուցահանդեսների, շնորհանդեսների, 
սեմինարների, սիմպոզիումների, կոնգրես-
ների, մրցույթների, կրթամշակութային 
և այլ միջոցառումների կազմակերպում. 
ժամանակակից թվային ստոմատոլոգիական 
տեխնոլոգիաների տեխնիկական լուծումների 
սարքավորումների, սարքավորումների և 
նյութերի ձեռքբերման և յուրացման հարցում 
ասոցիացիայի անդամներին ինֆորմացիայի 
տրամադրում (սեմինարների կազմակերպում). 
թվային տեխնոլոգիաների ոլորտի բժիշկ-
ստոմատոլոգների և ատամնատեխնիկների 
գիտելիքների մակարդակի բարձրացում:

_____________________

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(210) 20160150  (111) 25798
(220) 15.02.2016 (151) 10.04.2017
   (181) 15.02.2026 
(730) ԷՅԹԻընդԹԻ Ինթելեքթուըլ Փրոփրթի II 
ԷԼ.ՓԻ, US 
(442) 17.10.2016
(310) 86/725,288   (320) 14.08.2016   (330) US
(540) 

(511) 
դաս 9. հեռախոսներ. բջջային հեռախոս -

ներ. անլար հեռախոսներ. հեռահաղորդակցա-
կան ապրանքներ, մասնավորապես` ցանցային 
կերպափոխիչի ուղղորդիչներ` անլար 
հեռահաղորդակցական համակարգերում 
օգտա գործվող համակարգչային կառավարման 
սարքավորումների տեսքով. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում` գլոբալ համա-
կարգչային ցանց մուտք գործելու համար. 
հեռախոսային պարագաներ, մասնավորապես` 
հեռախոսի լարեր և մարտկոցներ. Էլեկտրոնային 
ապրանքներ, մասնավորապես` թվային 
լուսանկարների ընդունիչներ. հեռուստացույցի 
արտաքին սարքավորումներ, մասնավորապես` 
թվային հեռուստատեսության ընդունիչներ, 
որպես լրակազմ վաճառվող հեռակառավար-
ման վահանակներ և ուսուցողական 
էլեկտրոնային ձեռնարկներ. մոդեմ ներառող 
հեռահաղորդակցման հանգույցներ, անջա-
տիչներ, լարային ուղղորդիչներ, անլար 
ուղղորդիչներ և ինտեգրացված ուղղորդիչներ. 
թվային բաժանորդային գծի մոդեմներ, 
այլ կերպ հայտնի որպես DSL-մոդեմներ, 
մալուխային մոդեմներ և արբանյակային 
մոդեմներ, որոնք հաղորդակցվում են 
անմիջապես թվային բաժանորդային 
գծի, հայտնի որպես DSL-մոդեմների, 
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արբանյակային տվյալների կամ լայնաշերտ 
մալուխային տվյալների ծառայությունների 
հետ. ցանցային ծրագրային համակարգի 
(ինտերֆեյսի) քարտային ադապտերներ, 
այլ կերպ հայտնի որպես ադապտերներ. 
«RJ45» հաղորդիչ մալուխներ. հեռախոսագծի 
ֆիլտրեր. հեռահաղորդակցության շղթայա-
կցիչներ. հեռահաղորդակցության մոդուլային 
խրոցակներ, ընդունիչ-հաղորդիչներ. 
անլար հաղորդիչ-ընդունիչներ. լարով և 
անլար տեսակոնֆերանսային հեռախոսներ 
մալուխային կապի համար. հեռախոսային 
ինքնապատասխանիչ սարքեր. ինտերնետ 
հեռախոսներ. անլար հեռախոսներ. 
ականջակալներ և ալեհավաքներ լարով և 
անլար հեռախոսների համար. մագնիսա-
կանորեն կոդավորված կրեդիտ քարտեր. 
մագնիսականորեն կոդավորված կանխա-
վճարային քարտեր. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում անվտանգության 
համակարգերի և տնային ավտոմատացման 
սարքավորումների գործարկման, կառավարման 
և վերահսկման համար. անվտանգության 
տեսախցիկներ. ծխի դետեկտորներ. 
ածխածնի մոնօքսիդի դետեկտորներ. 
շարժման դետեկտորներ. հեռակառավարման 
սարքավորումներ, ստեղնաշարեր և 
կառավարման վահանակներ անվտանգության 
համակարգերի և տնային ավտոմատացման 
սարքավորումների համար. դռների 
էլեկտրական փականներ. հեռակառավարման 
ապարատուրա դռները բացելու և փակելու 
համար. տնային ավտոմատացման 
համակարգեր, որոնք պարունակում են լարային 
և անլար վերահսկիչներ, կառավարվող 
սարքավորումներ և ծրագրային ապահովում 
լույսի, ջեռուցման-օդափոխության-օդորակման 
(HVAC), անվտանգության, ապահովության 
և այլ տնային վերահսկման և կառավարման 
հավելվածների համար.

դաս 16. հեռախոսագրքեր. թղթե 
ապրանք ներ և տպագրված նյութեր, մասնա-
վորապես` տոմսեր, ազդագրեր, բրոշյուրներ, 
պարսավագրեր և գովազդային նյութեր 
բեյսբոլային խաղերի և այլ ժամանցային 
միջոցառումների համար. հեռա հաղոր-
դակցական զանգեր կատարելու ոչ մագ նիսա-
կանորեն կոդավորված հեռախոսային քարտեր.

դաս 35. հեռախոսների, անլար, գլոբալ 
համակարգչային ցանցեր մուտք գործելու 
համար շարժական սարքերի, շարժական 
թվային էլեկտրոնային սարքերի և այլ 
սպառողական էլեկտրոնիկայի, անհատական 
համակարգիչների, պլանշետային համա-
կարգիչների, հեռախոսների համար 
նախատեսված պատյանների, անլար և 
շարժական սարքերի, անլար և լարային 
ականջակալների, լիցքավորիչների, մարտ-
կոցների և տների  անվտանգության և ավտո-
մատացման համակարգերի հետ կապված 
մանրածախ խանութների ծառայություններ 
և առցանց մանրածախ խանութների 
ծառայություններ. առցանց հեռախոսային 
տեղեկագրքերով ապահովում. գովազդային 
ծառայություններ, մասնավորապես` գլոբալ 
տեղեկատվական ցանցի միջոցով հասանելի  
տեղեկատուի տվյալների հիմնապաշարներում 
գովազդի պատրաստման և տեղադրման 
միջոցով երրորդ անձանց ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում. մանրածախ 
խանութների մասին տեղեկատվության 
տրամադրում, էլեկտրոնային միջոցներով 
հասա նելի գնորդների տեղեկատու և գործարար 
տեղեկատու. հեռահաղորդակցման զանգերի 
կենտրոնի ծառայությունների շահագործում 
երրորդ անձանց համար, մասնավորապես` 
զանգի հոսքի օպտիմալացում, անվճար 
հեռախոսահամարով զանգեր կատարելու 
օպտիմալացում, կարգավարման կենտրոնի 
ուղղոր դում, զանգերի կենտրոնի աշխա-
տակազմի կառավարման ծառայություններ, 
հեռախոսակապի կենտրոնների միավորում, 
զանգերի կենտրոնների հաշվարկների և խոսքի 
մշակման գնահատում և զանգերի կենտրոնի 
աուդիտ.

դաս 36. հեռախոսազանգերի քարտերի 
ծառայություններ.

դաս 37. հեռահաղորդակցության հոսանքի 
լարերի, վարդակների և հեռախոսային սարքա-
վորումների նորոգման ծառայություններ. 
հեռահաղորդակցման համակարգերի և 
սարքա վորումների տեղադրում և տեխնի-
կական սպասարկում երրորդ անձանց համար. 
հեռահաղորդակցության ցանցի աջակցման 
ծառայություններ, մասնավորապես` վերա-
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
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հեռահաղորդակցման ցանցերի տեխնիկական 
սպասարկում. տների անվտանգության և 
ավտոմատացման համակարգերի տեղադրում.

դաս 38. հեռահաղորդակցության ծառայու-
թյուններ, մասնավորապես` հեռախոսային 
հաղորդակցության և համացանցային հեռա-
խոսային ծառայությունների տրամադրում, 
մասնագիտացված հեռախոսային ծառայու-
թյունների տրամադրում` սպառողի 
համար հարմարեցված ծառայու թյուն-
ներով և հեռախոսազանգերի ծրագրերով. 
ձայնային էլեկտրոնային հաղորդա -
գրություն, մասնավորապես` ձայ նային 
հաղորդագրությունների ձայնագրում և 
հետագա փոխանցում հեռախոսով. բազ-
մաթիվ օգտատերերին ինտերնետ կապի 
բաժանորդագրության (Դայլ-Ափ) տրամադրում, 
գերարագ և առանձնացված մուտքի տրամադրում 
համացանցին, գլոբալ համակարգչային 
ցանցերին, այլ համակարգչային ցան-
ցերին, առցանց ծառայություններին և 
հաղորդագրությունների էլեկտրոնային 
տախ տակներին. հաղորդագրությունների, 
տվյալների, պատկերների, տեսագրություն-
ների և տեղեկատվության էլեկտրոնային 
փոխանցում համացանցի միջոցով. ձայնի, 
հաղորդագրությունների, տվյալների և 
տեղեկատվությունների անլար փոխանցում. 
համացանցին, գլոբալ համակարգչային 
ցանցերին, այլ համակարգչային ցան-
ցերին, առցանց ծառայություններին և 
հաղորդագրությունների էլեկտրոնային 
տախ տակներին գերարագ և անլար 
միացման ծառայությունների տրամադրում. 
հեռուստատեսային հեռարձակման ծառա-
յություններ. արբանյակային հեռուս տա-
տեսության հեռարձակման ծառայություններ. 
հեռահաղորդակցության ծառայություններ 
ձայնի և տվյալների ցանցային ծառայություն-
ների տեսքով, մասնավորապես` թվային և 
անալոգային ցանցային ծառայություններ 
տվյալները և ձայնը փոխանցելու համար. 
լսահեռուստակոնֆերանսի, տեսա հեռուս-
տա կոնֆերանսի և ցանցային լսա-  և տեսա-
հեռուստակոնֆերանսի ծառայություն ներ. 
բջջային և շարժական հեռախոսային 
հաղորդակցություն. հեռահաղորդակցության 

խորհրդատվություն. համացանցային կան-
խա գրերի միջոցով ձայնի փոխանցման 
ծառայություններ (VOIP). որոնողական 
կապի (փեյջերային) ծառայություներ. 
լսա- և տեսանյութերի հոսքի փոխանցում 
համացանցում. կադրերի վերահեռարձակման 
հեռահաղորդակցության ծառայություններ. 
վիրտուալ ցանցի հեռահաղորդակցության 
ծառայություններ. համակարգչի օգնությամբ 
հաղորդագրությունների և պատկերների 
փոխանցում. ձայնի, տեքստի, ֆաքսիմիլային 
հաղորդա գրությունների, տեսանյութերի 
և տվյալների հեռահաղորդակցության 
ծառայություններ անհատական կապի 
միջոցով. թվային ցանցերի ինտե-
գրացված ծառայությունների (ISDN) 
հեռահաղորդակցական ծառայություններ. 
հեռահաղորդակցության ծառայություններ, 
մասնավորապես “800”-ով սկսվող անվճար 
հեռախոսահամարների տրամադրում. 
հեռա հա ղորդակցության ծառայություններ, 
մասնա վորապես “900”-ով սկսվող վճարովի 
հեռախոսահամարների տրամադրում. 
փոխարկ ված ձայնի, տվյալների, տեսա- և 
մուլտիմեդիա բովանդակության փոխանցման 
ծառայություններ. տեղակայումից անկախ 
անձնական հաղորդակցման ծառայություններ, 
որոնք ներառում են բջջային հեռախոսի, ձայնի, 
տվյալների և ֆաքսիմիլային ծառայություններ. 
հիմնական հեռահաղորդակցության ցան-
ցային ծառայությունների տրամադրում երրորդ 
անձանց համար, որը հնարավորություն 
է տալիս բովանդակությունը ցուցադրել 
համաշխարհային գլոբալ համակարգչային 
ցանցերում, այլ համակարգչային ցանցերում, 
առցանց ծառայություններում և էլեկտրոնային 
հայտարարությունների տախտակներում. 
ժամանցային ծառայությունների և ձայնի, 
տեսագրությունների, տվյալների և 
ֆաքսիմիլային հեռախոսային ծառայու-
թյունների փոխանցում մալուխով. 
գրասենյակային տեղեկատվությունների 
ակնթարթային ապահովում, մասնավորապես` 
ձայնի, տվյալների և ֆաքսիմիլային 
հեռախոսային ծառայությունների համա-
կարգերի տրամադրում հեռավոր 
տարածությունների վրա. հաղորդակցության 
ծառայություններ, մասնավորապես` անլար 
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շարժական հեռախոսազանգերի, տվյալ-
ների և հաղորդագրությունների ծառայու-
թյունների փաթեթների տրամադրում. 
օպտիկամանրաթելային կապի և հեռահա-
ղորդակցության ծառայություններ, մաս-
նա վորապես` համացանց և գլոբալ 
համա կարգչային ցանցեր գերարագ մուտքի և 
ձայնի, հաղորդագրությունների, գրաֆիկայի, 
պատկերների, տվյալների և տեղեկատվության 
անլար էլեկտրոնային, թվային կամ 
համացանցային կանխագրերի (IP) փոխանցում, 
ինչպես նաև բարձր ճշգրտության մուլտիմեդիա 
հաղորդման, հեռուստատեսության և տեսա-
նյութերի փոխանցման ծառայություններ 
և համացանցային կանխագրերով (IP) 
հեռուստատեսային և համացանցային 
կանխա գրերով (IP) տեսանյութերի 
փոխան ցում. հեռահաղորդակցության 
ծառա յություններ, մասնավորապես` հեռա-
խոսային ծառայություններ, համացանցի 
կամ համացանցային կանխագրերի 
(IP) հեռախոսային ծառայություններ, 
միասնականացված հաղորդագրությունների 
և միասնականացված համացանցային 
կանխագրերի (IP) հաղորդագրությունների 
ծառայություններ, համացանց և գլոբալ 
համակարգչային ցանցեր գերարագ մուտքի և 
ձայնի, հաղորդագրությունների, գրաֆիկայի, 
պատկերների, տվյալների և տեղեկատվության 
անլար էլեկտրոնային, թվային կամ համա-
ցանցային կանխագրերի (IP) փոխանցում. 
հեռուստատեսության ու տեսագրությունների 
փոխանցման ծառայություններ և համա-
ցանցային կանխագրերի (IP) հեռուստա-
տեսային և համացանցային կանխագրերի 
(IP) տեսագրությունների փոխանցման ծառա-
յություններ.

դաս 41. բեյսբոլի խաղերի, մասնագիտական 
ավտոմրցավազքերի, գոլֆի մրցաշարերի 
և գոլֆի հետ կապված այլ միջոցառումների 
ժամանցային ծառայություններ.

դաս 42. համակարգչային սերվերում 
երրորդ անձանց վեբ-կայքերի հոսթինգ 
գլոբալ համակարգչային ցանցի համար. 
վեբ-սերվերների ծրագրային ապահովման 
մշակում և տեխնիկական սպասարկում 
երրորդ անձանց համար. համակարգիչների, 
տվյալների և ցանցերի ոլորտում խորհրդա-

տվական ծառայություններ. հեռահա-
ղորդակցության ցանցի նախագծում և 
մշակում. հեռահաղորդակցման ցանցի 
ռազմավարական ծառայություններ, մասնա-
վորապես` ցանցային տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ռազմավարության գնա-
հատում, ցանցային տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ռազմավարության մշակում, 
լայնամասշտաբ ցանցային ռազմավարության 
մշակում, ցանցային հավելվածների մշակում, 
կայքերի մատչելիության ապահովում, 
գործարարության շարունակականության 
ապահովման և խափանման դեպքում 
վերականգնման ծառայություններ, ձայնային 
և բազմալիքային պորտալների մշակում. 
հեռահաղորդակցման ցանցի նախագծում և 
ցանցային տեխնոլոգիաների ծառայություններ, 
մասնավորապես` վիրտուալ մասնավոր 
ցանցերի գնահատում, վիրտուալ մասնավոր 
ցանցերի չափորոշիչների նույնականացում. 
հանրային առանցքային ենթակառուցվածքների 
զարգացում, տեղային ցանցերի գնահատում, 
համացանցային կանխագրերի ցանցերի 
նախագծում, հասցեագրում, ուղղորդում 
և բեռնվածության հավասարակշռում, 
առաջադեմ համացանցային կանխագրերի, 
համացանցային կանխագրերի միջոցով 
ձայնային հաղորդագրությունների փոխ-
անցման (VoIP) և սպասարկման ցանցերի 
քանակի, դեպի Իթերնետ օղակաձև կապի 
նախագծում, կայքերի գերբեռնվածության 
թեստավորման, տվյալների կենտրոնի 
վերափոխման, սերվերների գնահատման, 
հաղորդագրությունների ծառայությունների 
և անլար տեղային ցանցերի մշակում և 
նախագծում, ցանցային կառավարման 
կենտրոնի նախագծում, կայքերի աշխատանքի 
մոնիտորինգ և  հեռակա աշխատանքի 
պատրաստվածության գնահատում. հեռահա-
ղորդակցության ցանցի ընդլայնման 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ ծրագրերի 
կառավարում, օղակաձև կապի տեղափոխում 
Իթերնեթից Իթերնեթ. անլար տեղային 
ցանցերի գործարկում, տեսակոնֆերանսների 
իրականացում և հեռահաղորդակցման 
ցանցերի արագ տարածում, լայնամասշտաբ 
ցանցային ուղղորդիչների ընդլայնում և տեղային 
ցանցերի գործարկում. տեղեկատվական 
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տեխնո լո գիաների անվտանգության ծառա-
յություններ, մասնավորապես՝ միջցան-
ցային անվտանգության համակարգի 
վերլուծություն և գործարկում, համացանցի 
անվտանգության խոցելիության գնա-
հատում, ձեռնարկությունների ցանցային 
անվտանգության գնահատում, առողջության 
ապահովագրման փոխհամատեղելիության և 
հաշվետվողականության գործողությունների 
համապատասխանության գնահատում. 
հիմնական համակարգչային հեռախոսակապի 
ինտեգրում. ինտերակտիվ ձայնային պատաս-
խանի համակարգերի և ձայնային վեբ-
զննարկիչների, օգտատերերի պրոֆիլավորման 
և ուղղորդիչ համակարգերի նախագծում.

դաս 43. տարածքներով ապահովման 
ծառայություններ, մասնավորապես` սպորտի, 
ժամանցի, առևտրային շոուների, ցուցա-
հանդեսների և համաժողովների համար 
հարմարություններով ապահովում.

դաս 45. ներխուժման հայտնաբերման 
սկանա վորման, վնասված մոդեմների 
նույնականացման, անվտանգության քաղաքա-
կանության գնահատում. անվտանգության 
համակարգերի մոնիտորինգի ծառայու թյուն-
ներ. տան անվտանգության մոնիտորինգ անլար 
և լարով տվիչների օգտագործմամբ` ապակի-
ների կոտրման, շարժման դետեկտորների, 
տեսախցիկների, անվտանգության ազդա-
սարքերի, փականների և դարպասների, 
դռների և պատուհանների կոնտակտային 
տվիչների համար. համակարգչային ծառա-
յություններ, մասնավորապես` կայքերի 
վրա հիմնված համակարգերի և առցանց 
պորտալների տրամադրում հաճախորդներին` 
տան անվտանգության և տան ավտոմատ 
սարքերը հեռակա ղեկավարելու, կառավարելու, 
փոփոխելու և հսկելու համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20160151  (111) 25799
(220) 15.02.2016 (151) 10.04.2017
   (181) 15.02.2026
(730) ԷՅԹԻընդԹԻ Ինթելեքթուըլ Փրոփրթի II 
ԷԼ.ՓԻ, US 
(442) 17.10.2016

(310) 86/725, 293   (320) 14.08.2015   (330) US
(540) 

(511) 
դաս 9. հեռախոսներ. բջջային հեռախոսներ. 

անլար հեռախոսներ. հեռահաղորդակցական 
ապրանքներ, մասնավորապես` ցանցային 
կերպափոխիչի ուղղորդիչներ` անլար 
հեռահաղորդակցական համակարգերում 
օգտագործվող համակարգչային կառավարման 
սարքավորումների տեսքով. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում` գլոբալ համա-
կարգչային ցանց մուտք գործելու համար. 
հեռախոսային պարագաներ, մասնավորապես` 
հեռախոսի լարեր և մարտկոցներ. Էլեկտրո-
նային ապրանքներ, մասնավորապես` թվային 
լուսանկարների ընդունիչներ. հեռուստացույցի 
արտաքին սարքավորումներ, մասնավորապես` 
թվային հեռուստատեսության ընդունիչներ, 
որպես լրակազմ վաճառվող հեռակառա-
վարման վահանակներ և ուսուցողական 
էլեկտրոնային ձեռնարկներ. մոդեմ ներառող 
հեռահաղորդակցման հանգույցներ, անջա-
տիչներ, լարային ուղղորդիչներ, անլար 
ուղղորդիչներ և ինտեգրացված ուղղորդիչներ. 
թվային բաժանորդային գծի մոդեմներ, 
այլ կերպ հայտնի որպես DSL-մոդեմներ, 
մալուխային մոդեմներ և արբանյակային 
մոդեմներ, որոնք հաղորդակցվում են 
անմիջապես թվային բաժանորդային 
գծի, հայտնի որպես DSL-մոդեմների, 
արբանյակային տվյալների կամ լայնաշերտ 
մալուխային տվյալների ծառայությունների 
հետ. ցանցային ծրագրային համակարգի 
(ինտերֆեյսի) քարտային ադապտերներ, 
այլ կերպ հայտնի որպես ադապտերներ. 
«RJ45» հաղորդիչ մալուխներ. հեռախոսագծի 
ֆիլտրեր. հեռահաղորդակցության շղթա-
յակցիչներ. հեռահաղորդակցության մոդու-
լային խրոցակներ, ընդունիչ-հաղորդիչներ. 
անլար հաղորդիչ-ընդունիչներ. լարով և 
անլար տեսակոնֆերանսային հեռախոսներ 
մալուխային կապի համար. հեռախոսային 
ինքնապատասխանիչ սարքեր. ինտերնետ 
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հեռախոսներ. անլար հեռախոսներ. 
ականջակալներ և ալեհավաքներ լարով 
և անլար հեռախոսների համար. մագնի-
սականորեն կոդավորված կրեդիտ 
քարտեր. մագնիսականորեն կոդավորված 
կանխավճարային քարտեր. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում անվտանգության 
համակարգերի և տնային ավտոմատացման 
սարքավորումների գործարկման, կառավար-
ման և վերահսկման համար. անվտանգու-
թյան տեսախցիկներ. ծխի դետեկտորներ. 
ածխածնի մոնօքսիդի դետեկտորներ. 
շարժման դետեկտորներ. հեռակառավարման 
սարքավորումներ, ստեղնաշարեր և կառա-
վարման վահանակներ անվտանգության 
համակարգերի և տնային ավտոմատացման 
սարքավորումների համար. դռների 
էլեկտրական փականներ. հեռակառավարման 
ապարատուրա դռները բացելու և փակելու 
համար. տնային ավտոմատացման համա-
կարգեր, որոնք պարունակում են լարային 
և անլար վերահսկիչներ, կառավարվող 
սարքավորումներ և ծրագրային ապահովում 
լույսի, ջեռուցման-օդափոխության-օդորակման 
(HVAC), անվտանգության, ապահովության 
և այլ տնային վերահսկման և կառավարման 
հավելվածների համար.

դաս 16. հեռախոսագրքեր. թղթե 
ապրանքներ և տպագրված նյութեր, մաս նա-
վորապես` տոմսեր, ազդագրեր, բրոշյուրներ, 
պարսավագրեր և գովազդային նյութեր 
բեյսբոլային խաղերի և այլ ժամանցային 
միջոցառումների համար. հեռա հաղոր-
դակցական զանգեր կատարելու ոչ մագնի-
սականորեն կոդավորված հեռախոսային 
քարտեր.

դաս 35. հեռախոսների, անլար, գլոբալ 
համակարգչային ցանցեր մուտք գործելու 
համար շարժական սարքերի, շարժական 
թվային էլեկտրոնային սարքերի և այլ 
սպառողական էլեկտրոնիկայի, անհատական 
համակարգիչների, պլանշետային համա-
կարգիչների, հեռախոսների համար 
նախատեսված պատյանների, անլար և 
շարժական սարքերի, անլար և լարային 
ականջակալների, լիցքավորիչների, մարտ-
կոցների և տների  անվտանգության և ավտո-
մատացման համակարգերի հետ կապված 

մանրածախ խանութների ծառայություններ 
և առցանց մանրածախ խանութների 
ծառայություններ. առցանց հեռախոսային 
տեղեկագրքերով ապահովում. գովազդային 
ծառայություններ, մասնավորապես` գլոբալ 
տեղեկատվական ցանցի միջոցով հասանելի  
տեղեկատուի տվյալների հիմնապաշարներում 
գովազդի պատրաստման և տեղադրման 
միջոցով երրորդ անձանց ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում. մանրածախ 
խանութների մասին տեղեկատվության 
տրամադրում, էլեկտրոնային միջոցներով 
հասանելի գնորդների տեղեկատու և գործա-
րար տեղեկատու. հեռահաղորդակցման 
զանգերի կենտրոնի ծառայությունների 
շահագործում երրորդ անձանց համար, 
մասնավորապես` զանգի հոսքի օպտիմալա-
ցում, անվճար հեռախոսահամարով զանգեր 
կատարելու օպտիմալացում, կարգավարման 
կենտրոնի ուղղորդում, զանգերի կենտրոնի 
աշխատակազմի կառավարման ծառա-
յություններ, հեռախոսակապի կենտրոնների 
միավորում, զանգերի կենտրոնների հաշ-
վարկների և խոսքի մշակման գնահատում և 
զանգերի կենտրոնի աուդիտ.

դաս 36. հեռախոսազանգերի քարտերի 
ծառայություններ.

դաս 37. հեռահաղորդակցության հոսանքի 
լարերի, վարդակների և հեռախոսային 
սարքավորումների նորոգման ծառայություն-
ներ. հեռահաղորդակցման համակարգերի 
և սարքավորումների տեղադրում և տեխ-
նիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար. հեռահաղորդակցության ցանցի 
աջակցման ծառայություններ, մասնավորապես` 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
հեռահաղորդակցման ցանցերի տեխնիկական 
սպասարկում. տների անվտանգության և 
ավտոմատացման համակարգերի տեղադրում.

դաս 38. հեռահաղորդակցության ծառա-
յություններ, մասնավորապես` հեռախոսային 
հաղորդակցության և համացանցային 
հեռա խոսային ծառայությունների տրա-
մադրում, մասնագիտացված հեռա խոսային 
ծառա յու թյուն ների տրամադրում` սպա-
ռողի համար հարմարեցված ծառայու-
թյուններով և հեռախոսազանգերի 
ծրա գրերով. ձայնային էլեկտրոնային հաղոր-
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դա գրություն, մասնավորապես` ձայնային 
հաղորդագրությունների ձայնագրում 
և հետագա փոխանցում հեռախոսով. 
բազմաթիվ օգտատերերին ինտերնետ կապի 
բաժանորդագրության (Դայլ-Ափ) տրամադրում, 
գերարագ և առանձնացված մուտքի տրա-
մադրում համացանցին, գլոբալ համակարգ-
չային ցանցերին, այլ համակարգչային 
ցանցերին, առցանց ծառայություններին 
և հաղորդագրությունների էլեկտրոնային 
տախտակներին. հաղորդագրությունների, 
տվյալների, պատկերների, տեսագրությունների 
և տեղեկատվության էլեկտրոնային 
փոխանցում համացանցի միջոցով. ձայնի, 
հաղորդագրությունների, տվյալների և տեղե-
կատվությունների անլար փոխանցում. 
համացանցին, գլոբալ համակարգչային 
ցանցերին, այլ համակարգչային ցան-
ցերին, առցանց ծառայություններին և 
հաղորդագրությունների էլեկտրոնային 
տախ տակ  ներին գերարագ և անլար միաց-
ման ծառայությունների տրամադրում. 
հեռուստատեսային հեռարձակման ծառա-
յություններ. արբանյակային հեռուս տա-
տեսության հեռարձակման ծառայու թյուններ. 
հեռահաղորդակցության ծառայու թյուններ 
ձայնի և տվյալների ցանցային ծառայու-
թյունների տեսքով, մասնավորապես` թվային 
և անալոգային ցանցային ծառայություններ 
տվյալները և ձայնը փոխանցելու համար. 
լսահեռուստակոնֆերանսի, տեսա հեռուս-
տակոնֆերանսի և ցանցային լսա- և տեսա-
հեռուստակոնֆերանսի ծառայություններ. 
բջջային և շարժական հեռախոսային 
հաղորդակցություն. հեռահաղորդակցության 
խորհրդատվություն. համացանցային կան-
խագրերի միջոցով ձայնի փոխանցման 
ծառայություններ (VOIP). որոնողական 
կապի (փեյջերային) ծառայություներ. 
լսա- և տեսանյութերի հոսքի փոխանցում 
համացանցում. կադրերի վերահեռարձակման 
հեռահաղորդակցության ծառայություններ. 
վիրտուալ ցանցի հեռահաղորդակցության 
ծառայություններ. համակարգչի օգնությամբ 
հաղորդագրությունների և պատկերների 
փոխանցում. ձայնի, տեքստի, ֆաքսիմիլային 
հաղոր դա գրությունների, տեսանյութերի 
և տվյալների հեռահաղորդակցության 

ծառայություններ անհատական կապի 
միջոցով. թվային ցանցերի ինտե-
գրացված ծառայությունների (ISDN) 
հեռահաղորդակցական ծառայություններ. 
հեռահաղորդակցության ծառայություններ, 
մասնավորապես “800”-ով սկսվող անվճար 
հեռա խոսահամարների տրամադրում. 
հեռա հաղորդակցության ծառայություններ, 
մասնա վորապես “900”-ով սկսվող վճարովի 
հեռախոսահամարների տրամադրում. 
փոխարկված ձայնի, տվյալների, տեսա- և 
մուլտիմեդիա բովանդակության փոխանցման 
ծառայություններ. տեղակայումից անկախ 
անձնական հաղորդակցման ծառայություններ, 
որոնք ներառում են բջջային հեռախոսի, ձայնի, 
տվյալների և ֆաքսիմիլային ծառայություն-
ներ. հիմնական հեռահաղորդակցության 
ցանցային ծառայությունների տրամադրում 
երրորդ անձանց համար, որը հնարավորություն 
է տալիս բովանդակությունը ցուցադրել 
համաշխարհային գլոբալ համակարգչային 
ցանցերում, այլ համակարգչային ցանցերում, 
առցանց ծառայություններում և էլեկտրոնային 
հայտարարությունների տախտակներում. 
ժամանցային ծառայությունների և 
ձայնի, տեսագրությունների, տվյալների 
և ֆաքսիմիլային հեռախոսային ծառա-
յությունների փոխանցում մալուխով. 
գրասենյակային տեղեկատվությունների 
ակնթարթային ապահովում, մասնավորապես` 
ձայնի, տվյալների և ֆաքսիմիլային հեռա-
խոսային ծառայությունների համա կարգերի 
տրամադրում հեռավոր տարա ծությունների 
վրա. հաղորդակցության ծառա-
յություններ, մասնավորապես` անլար 
շարժական հեռախոսազանգերի, տվյալ-
ների և հաղորդագրությունների ծառայու-
թյունների փաթեթների տրամադրում. 
օպտիկամանրաթելային կապի և հեռա-
հա ղորդակցության ծառայություններ, 
մասնա վո րապես` համացանց և գլոբալ համա-
կարգ չային ցանցեր գերարագ մուտքի և 
ձայնի, հաղորդագրությունների, գրաֆիկայի, 
պատկերների, տվյալների և տեղեկատվու-
թյան անլար էլեկտրոնային, թվային կամ 
համացանցային կանխագրերի (IP) փոխանցում, 
ինչպես նաև բարձր ճշգրտության մուլտի-
մեդիա հաղորդման, հեռուստատեսության և 
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տեսանյութերի փոխանցման ծառայություններ 
և համացանցային կանխագրերով (IP) 
հեռուստատեսային և համացանցային 
կանխա գրերով (IP) տեսանյութերի փոխ-
անցում. հեռահաղորդակցության ծառայու-
թյուններ, մասնավորապես` հեռախոսային 
ծառայություններ, համացանցի կամ համա-
ցանցային կանխագրերի (IP) հեռախոսային 
ծառայություններ, միասնականացված հաղոր-
դագրությունների և միասնականացված 
համա ցանցային կանխագրերի (IP) հաղորդա-
գրությունների ծառայություններ, համացանց 
և գլոբալ համակարգչային ցանցեր գերարագ 
մուտքի և ձայնի, հաղորդագրությունների, 
գրաֆիկայի, պատկերների, տվյալների և 
տեղեկատվության անլար էլեկտրոնային, 
թվային կամ համացանցային կանխագրերի 
(IP) փոխանցում. հեռուստատեսության ու 
տեսագրությունների փոխանցման ծառա-
յություններ և համացանցային կանխագրերի 
(IP) հեռուստատեսային և համացանցային 
կանխագրերի (IP) տեսագրությունների 
փոխանցման ծառայություններ.

դաս 41. բեյսբոլի խաղերի, մասնագիտական 
ավտոմրցավազքերի, գոլֆի մրցաշարերի 
և գոլֆի հետ կապված այլ միջոցառումների 
ժամանցային ծառայություններ.

դաս 42. համակարգչային սերվերում 
երրորդ անձանց վեբ-կայքերի հոսթինգ 
գլոբալ համակարգչային ցանցի համար. 
վեբ-սերվերների ծրագրային ապահովման 
մշակում և տեխնիկական սպասարկում 
երրորդ անձանց համար. համակարգիչների, 
տվյալների և ցանցերի ոլորտում խորհրդա-
տվական ծառայություններ. հեռա-
հաղորդակցության ցանցի նախագծում 
և մշակում. հեռահաղորդակցման ցանցի 
ռազմավարական ծառայություններ, մասնա-
վորապես` ցանցային տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ռազմավարության գնա-
հատում, ցանցային տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ռազմավարության մշակում, 
լայնամասշտաբ ցանցային ռազմավարության 
մշակում, ցանցային հավելվածների մշակում, 
կայքերի մատչելիության ապահովում, 
գործարարության շարունակականության 
ապահովման և խափանման դեպքում 
վերականգնման ծառայություններ, ձայնային 

և բազմալիքային պորտալների մշակում. 
հեռահաղորդակցման ցանցի նախագծում և 
ցանցային տեխնոլոգիաների ծառայություն-
ներ, մասնավորապես` վիրտուալ մասնավոր 
ցանցերի գնահատում, վիրտուալ մասնավոր 
ցանցերի չափորոշիչների նույնականացում. 
հանրային առանցքային ենթակառուցվածք ների 
զարգացում, տեղային ցանցերի գնահատում, 
համացանցային կանխագրերի ցանցերի 
նախագծում, հասցեագրում, ուղղորդում 
և բեռնվածության հավասարակշռում, 
առաջադեմ համացանցային կանխագրերի, 
համացանցային կանխագրերի միջոցով 
ձայնային հաղորդագրությունների փոխանց-
ման (VoIP) և սպասարկման ցանցերի 
քանակի, դեպի Իթերնետ օղակաձև կապի 
նախագծում, կայքերի գերբեռնվածության 
թեստավորման, տվյալների կենտրոնի 
վերափոխման, սերվերների գնահատման, 
հաղորդագրությունների ծառայությունների 
և անլար տեղային ցանցերի մշակում և 
նախագծում, ցանցային կառավարման 
կենտրոնի նախագծում, կայքերի աշխատանքի 
մոնիտորինգ և  հեռակա աշխատանքի 
պատրաստվածության գնահատում. հեռա-
հաղորդակցության ցանցի ընդլայնման 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ ծրագրերի 
կառավարում, օղակաձև կապի տեղափոխում 
Իթերնեթից Իթերնեթ. անլար տեղային 
ցանցերի գործարկում, տեսակոնֆերանս-
ների իրականացում և հեռահաղորդակցման 
ցանցերի արագ տարածում, լայնամասշտաբ 
ցանցային ուղղորդիչների ընդլայնում և տեղային 
ցանցերի գործարկում. տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների անվտանգության ծառա-
յու թյուններ, մասնավորապես՝ միջ ցան-
ցային անվտանգության համակարգի 
վերլուծություն և գործարկում, համացանցի 
անվտանգության խոցելիության գնա-
հատում, ձեռնարկությունների ցանցային 
անվտանգության գնահատում, առողջության 
ապահովագրման փոխհամատեղելիության և 
հաշվետվողականության գործողությունների 
համապատասխանության գնահատում. հիմ-
նական համակարգչային հեռախոսակապի 
ինտեգրում. ինտերակտիվ ձայնային պատաս-
խանի համակարգերի և ձայնային վեբ-
զննարկիչների, օգտատերերի պրոֆիլավորման 
և ուղղորդիչ համակարգերի նախագծում.
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դաս 43. տարածքներով ապահովման 
ծառայություններ, մասնավորապես` սպորտի, 
ժամանցի, առևտրային շոուների, ցուցա-
հանդեսների և համաժողովների համար 
հարմարություններով ապահովում.

դաս 45. ներխուժման հայտնաբերման 
սկանավորման, վնասված մոդեմների նույնա-
կանացման, անվտանգության քաղաքա-
կանության գնահատում. անվտանգության 
համակարգերի մոնիտորինգի ծառայություններ. 
տան անվտանգության մոնիտորինգ անլար և 
լարով տվիչների օգտագործմամբ` ապակիների 
կոտրման, շարժման դետեկտորների, 
տեսախցիկների, անվտանգության ազդա-
սարքերի, փականների և դարպասների, 
դռների և պատուհանների կոնտակտային 
տվիչների համար. համակարգչային 
ծառայություններ, մասնավորապես` կայքերի 
վրա հիմնված համակարգերի և առցանց 
պորտալների տրամադրում հաճախորդներին` 
տան անվտանգության և տան ավտոմատ 
սարքերը հեռակա ղեկավարելու, կառավարելու, 
փոփոխելու և հսկելու համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20160666 (111) 25800
(220) 31.05.2016 (151) 10.04.2017
   (181) 31.05.2026
(730) «Հանրային դիվանագիտություն» բարե-
գոր ծական հասարակական կազմա կեր-
պություն, Երևան, Հյուսիսային պող. 1, Նորդ 
բիզնես կենտրոն, AM 
(442) 18.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 

այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
_____________________

(210) 20160714  (111) 25801
(220) 09.06.2016 (151) 10.04.2017
   (181) 09.06.2026
(730) «Ֆինօպտեկ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 25, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում:

_____________________

(210) 20161018  (111) 25802
(220) 08.08.2016 (151) 10.04.2017
   (181) 08.08.2026
(730) Ալբերտ Բախշյան, Երևան, Անդրանիկի 
25/41, AM 
(442) 16.08.2016
(540) 
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(526) «չիր ու չարազ» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20161021  (111) 25803
(220) 09.08.2016 (151) 10.04.2017
   (181) 09.08.2026
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ 
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գինու 
գործարան, AM 
(442) 17.10.2016
(540) 

(526) Բացի «ՈՍԿԵՎԱԶ» և «VOSKEVAZ» գրա-
ռումներից մնացած բոլոր գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմիր, մուգ շագանակագույն և ոսկեգույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի։
_____________________

(210) 20161042  (111) 25804
(220) 12.08.2016 (151) 10.04.2017
   (181) 12.08.2026

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Տատյանա Նիկո-
լայի Սահակովա, Երևան, Կոմիտասի 49/1, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 

(526) «Clinic» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ գույնով:
(511) 

դաս 44. ռեֆլեքսաթերապիա:
_____________________

(210) 20161058  (111) 25805
(220) 18.08.2016 (151) 10.04.2017
   (181) 18.08.2026
(730) «Ֆլուպեն ստուդիո» ՍՊԸ, Երևան, Բյու-
զանդի 3, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 

(526) «CREATIVE STUDIO» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյու  նա բերական վերլուծումների և 
հետա  զո տությունների ծառայություններ. հա -
մակարգ չային ապարատների և ծրագրերի մշա -
կում և կատարելագործում:

_____________________
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(210) 20161184  (111) 25806
(220) 13.09.2016 (151) 10.04.2017
   (181) 13.09.2026
(730) «Ռոքարմ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Ջրվեժ, Մայակ 
թաղ. 44/1, AM 
(442) 01.11.2016
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. շիշ:
_____________________

(210) 20161185  (111) 25807
(220) 13.09.2016 (151) 10.04.2017
   (181) 13.09.2026
(730) «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Ամիրյան 6, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(526) «BANK» և արաբերեն գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, դեղին և մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-

սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ։

_____________________

(210) 20161199  (111) 25808
(220) 15.09.2016 (151) 10.04.2017
   (181) 15.09.2026
(730) «Դոպինգ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 22 ա, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(526) «CREATIVE ADVERTISING» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, դեղին, մոխրագույն, կապույտ, բաց և 
մուգ կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում. 
վարչարարական գործունեություն գործա-
րարության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ. գովազդային արշավի 
մշակում և իրականացում առևտրային նպա-
տակով:

_____________________

(210) 20161257  (111) 25809
(220) 23.09.2016 (151) 10.04.2017
   (181) 23.09.2026
(730) «Բեստ քարդ» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 
8, բն. 26, AM 
(442) 17.10.2016
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(540) 

(526) «card» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, մանուշակագույն, դեղին, փիրուզագույն, 
բաց և մուգ շագանակագույն և սպիտակ գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. մագնիսական տեղեկակիրներ, 
տեղեկատվական մշակման սարքավորումներ և 
համակարգիչներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում.

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

_____________________

(210) 20161265  (111) 25810
(220) 23.09.2016 (151) 10.04.2017
   (181) 23.09.2026
(730) «Յունի Ռենտ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 
8/7, AM 
(442) 01.11.2016
(540) 

(526) «Night Club» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. զվարճություններ, մասնավորա-
պես՝ գիշերային ակումբների ծառայություններ։

_____________________

(210) 20161391  (111) 25811
(220) 24.10.2016 (151) 10.04.2017
   (181) 24.10.2026 
(730) Ալթերա Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US 
(442) 16.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 9. կիսահաղորդիչներ, ինտեգրալ 

սխեմաներ, ծրագրավորվող տրամաբանական 
ինտեգրալ սխեմաներ, միկրոպրոցեսորներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161415  (111) 25812
(220) 31.10.2016 (151) 10.04.2017
   (181) 31.10.2026
(730) Նսար Ջեներալ Թրեյդինգ Էլ.Էլ.Սի, AE 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161468  (111) 25813
(220) 11.11.2016 (151) 10.04.2017
   (181) 11.11.2026
(730) «Անեսա» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 3, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(526) «TOUR» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կապույտ, կարմիր և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
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(511) 
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20161494  (111) 25814
(220) 17.11.2016 (151) 10.04.2017
   (181) 17.11.2026
(730) Մանուշ Գիշյան, ք. Նոյեմբերյան, Խան-
ջյան 1/1, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ:
_____________________

(210) 20161496  (111) 25815
(220) 17.11.2016 (151) 10.04.2017
   (181) 17.11.2026
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գինու 
գործարան, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(526) Բացի «ՈՍԿԵՊԱՐ», «Voskepar», 
«ՈՍԿԵՎԱԶ» և «VOSKEVAZ» բառերից մնացած 
բոլոր գրա ռումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագա նակագույն, ոսկեգույն, կանաչ և սպիտակ 
գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 33. գինի։
_____________________

(210) 20161499  (111) 25816
(220) 18.11.2016 (151) 10.04.2017
   (181) 18.11.2026 
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գինու 
գործարան, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(526) Բացի «KARMIN», «ԿԱՐՄԻՆ» բառերից 
և «CHATEAU VOSKEVAZ» արտահայտությունից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կարմիր, ալ կարմիր, ոսկեգույն, բեժ, 
շագանակագույն, մուգ կանաչ և սպիտակ 
գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 33. գինի։
_____________________
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(210) 20161535  (111) 25817
(220) 25.11.2016 (151) 10.04.2017
   (181) 25.11.2026
(730) «ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ, Արմա-
վիրի մարզ, ք. Մեծամոր, ՀԱԷԿ-ի տարածք, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 37. շինարարություն, նորոգում:

_____________________

(210) 20161536  (111) 25818
(220) 25.11.2016 (151) 10.04.2017
   (181) 25.11.2026
(730) «ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ, Արմա-
վիրի մարզ, ք. Մեծամոր, ՀԱԷԿ-ի տարածք, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 37. շինարարություն, նորոգում: 

_____________________

(210) 20161537  (111) 25819
(220) 25.11.2016 (151) 10.04.2017
   (181) 25.11.2026
(730) «ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ, Արմա-
վիրի մարզ, ք. Մեծամոր, ՀԱԷԿ-ի տարածք, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 37. շինարարություն, նորոգում: 

_____________________

(210) 20161547  (111) 25820
(220) 29.11.2016 (151) 10.04.2017
   (181) 29.11.2026
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
_____________________

(210) 20161618  (111) 25821
(220) 12.12.2016 (151) 10.04.2017
   (181) 12.12.2026
(730) «Հելփին» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 22 
Ա/37, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

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

դաս 35. առցանց գործարար տեղեկա-
տվության տրամադրում:

_____________________

(210) 20161648  (111) 25822
(220) 19.12.2016 (151) 10.04.2017
   (181) 19.12.2026
(730) Տաթևիկ Անտոնյան, ք. Էջմիածին, Արա-
գածի զանգ., շ. 13, բն. 40, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

26

ՄԱՍ 1

26

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/2 

18 .04 . 20 17

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

3623  08.05.2027 Հավանա Քլաբ Հոլդինգ Ս.Ա., LU

3728  04.04.2027 Ռիչեր Գեդեոն Նյրթ., HU

3733  21.05.2027 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

3736  03.07.2027 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

3762  04.12.2027 ԳլաքսոՍմիթՔլայն Քնսյումր Հելթքեըր (ՅուՔեյ) ԱյՓի Լիմիթիդ, GB

3821  14.05.2027 Թորեյ Կաբուշիկի Կաիշա (Թորեյ Ինդասթրիզ, Ինք.), JP

3858  13.11.2027 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

3863  17.12.2027 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

3864  17.12.2027 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

3896  10.09.2027 3Մ Քամփնի, Դելավերի Նահանգ, US

3985  18.03.2027 Պետերսբուրգ Փրոդաքթս Ինթերնեյշնլ ԶԱՕ, RU

3986  18.03.2027 Պետերսբուրգ Փրոդաքթս Ինթերնեյշնլ ԶԱՕ, RU

4015  12.11.2027 3Մ Քամփնի, Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

4113  14.05.2027 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

4115  14.05.2027 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

4116  14.05.2027 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

4155  07.07.2027 ԴիԷյչԷլ Ինթերնեշնլ ԳմբՀ, DE

11556  20.03.2027 «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Շահումյան, 

     Հոկտեմբերյան 66, AM

11557  20.03.2027 «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Շահումյան, 

     Հոկտեմբերյան 66, AM

11558  20.03.2027 «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Շահումյան, 

     Հոկտեմբերյան 66, AM

11799  24.05.2027 «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Շահումյան, 

     Հոկտեմբերյան 66, AM

11800  24.05.2027 «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Շահումյան, 

     Հոկտեմբերյան 66, 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

11937  13.10.2026 «Միսս Հայաստան - ազգային գործակալություն»  հասարակական

     կազմակերպություն, Երևան, Բաշինջաղյան 198, բն. 72, AM

11939  17.11.2026 «Միսս Հայաստան - ազգային գործակալություն» հասարակական

      կազմակերպություն, Երևան, Բաշինջաղյան 198, բն. 72, AM

11940  17.11.2026 «Միսս Հայաստան - ազգային գործակալություն» հասարակական

      կազմակերպություն, Երևան, Բաշինջաղյան 198, բն. 72, AM

12002  28.02.2027 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

12057  20.02.2027 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

12091  30.03.2027 «Արմեդիա» տեղեկատվական վերլուծական գործակալություն ՍՊԸ, 

     Երևան, Վարդանանց 28/2, բն. 34, AM

12101  27.03.2027 «Եղվարդի մարզակոշիկների ֆաբրիկա» ԲԲԸ, ք. Եղվարդ, 

     Երևանյան 118, AM

12131  14.03.2027 Անհատ ձեռնարկատեր Սերգո Օգանով, Երևան, 

     Ազատության 4, բն. 20, AM

12153  23.03.2027 «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ, Ղարաբաղ, 

     Ասկերանի շրջան, գյուղ Այգեստան, AM

12223  26.04.2027 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

12224  26.04.2027 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

12225  26.04.2027 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

12279  14.06.2027 «Դուստր Մարիաննա» ՍՊԸ, Երևան, Հաղթանակ 6/17, AM

12283  26.03.2027 «Լեբեն» ՍՊԸ, Երևան, Շիրակի 4-րդ նրբ., 10 շ., բն. 11, AM

12327  19.06.2027 «Դիատոմիտ» ԳԱ ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Նոր Խարբերդ, AM

12346  20.04.2027 Բրաուն-Ֆորմեն Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

12347  20.04.2027 Բրաուն-Ֆորմեն Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

12368  24.01.2027 Թեքիլա Քուերվո, Ս.Ա. դե Ց.Վ., MX

12375  06.04.2027 Նովարթիս ԱԳ, CH

12380  09.03.2027 Վինա Կոնչա Ի Տորո Ս.Ա., CL

12383  09.03.2027 Վինա Կոնչա Ի Տորո Ս.Ա., CL
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12437  30.03.2027 Նովարթիս ԱԳ, CH

12440  25.04.2027 Նովարթիս ԱԳ, CH

12446  04.06.2027 «Հայր և որդի Ավագյաններ» ՍՊԸ, Երևան, Դ. Մալյան 20, բն. 48, AM

12629  19.02.2027 Նովարթիս Քոնսյումեր Հելս Ս.Ա., CH

12630  21.02.2027 Նովարթիս Քոնսյումեր Հելս Ս.Ա., CH

12660  04.04.2027 Հեքսալ ԱԳ, DE

12665  12.06.2027 ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE

12666  20.06.2027 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

12690  26.04.2027 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

12694  22.06.2027 Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

     «Ֆարմստանդարտ-Լեկսրեդստվա», RU

12942  12.12.2027 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

12978  23.08.2027 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

12979  23.08.2027 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

12980  23.08.2027 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

12981  23.08.2027 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

12982  23.08.2027 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

13061  23.08.2027 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

13076  01.06.2027 Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Դ Դիսթրիբյուշեն», RU

13077  01.06.2027 Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Դ Դիսթրիբյուշեն», RU

13078  01.06.2027 Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Դ Դիսթրիբյուշեն», RU

13079  01.06.2027 Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Դ Դիսթրիբյուշեն», RU

13220  14.03.2027 «Միսս Հայաստան - ազգային գործակալություն» հասարակական

     կազմակերպություն, Երևան, Բաշինջաղյան 198, բն. 72, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



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



ԳՅՈՒՏԵՐ
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Տեղեկություններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին

(210) 20170008
(220) 09.01.2017
(730) Օուլդ Նեիվի (ԻԹՄ) Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 

էլեկտրական, լուսա նկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, ներառյալ̀  ակնոցներ, 
արևա պաշտպան ակնոցներ և դրանց պարագա-
ներ, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման, էլեկտրա-
կանության հաղորդման, բաշխման, փոխակերպման, 
կուտակման, կարգավորման կամ վերահսկման 
սարքեր և գործիք ներ. ձայնի կամ պատ կերի 
գրառման, հաղորդ ման, վերարտադրման սարքեր. 
թվային և մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնա-
գրման սկավառակներ, ակուստիկ սկավառակներ, 
խտասկավառակներ, մագնիսական ժապավենով և 
կոմպակտ սկավառակներով կասետային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների մեխա-
նիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ 
մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման սարքա-
վորումներ և համա կարգիչներ. համակարգչային 
ծրա գրային ապահովում, համակարգիչների 
հիշո ղություն, մոդեմներ. տեսասկավառակներ, 
օպտիկական և թվային սկավառակներ, ստեղնա-
շարներ, համակարգչային տերմինալներ, էկրաններ, 
համա կարգչային տպիչներ. տելեմատիկ ապա-
րատուրա. կրակմարիչներ.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-
հալվածքներ. թանկարժեք իրեր. թանկարժեք 
և կիսաթանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և 
այլ ժամանակաչափ սարքեր, ներառյալ՝ ձեռքի 
ժամացույցներ, ժամացույցներ, բացառությամբ 
ձեռքի.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
փաթեթավորման թուղթ, փաթեթներ, նվերի 
փաթեթներ, փաթեթա վորման բարակ թուղթ 
(չինական մետաքսե թուղթ), բացիկներ, 
ներառյալ̀  շնորհավորական բացիկներ, տպա-
գրական արտադրանք. նյութեր կազմարարական 

աշխատանք ների համար. լուսա նկարներ. 
թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն նյութեր 
գրասենյակային և կենցաղային նպատակների 
համար. պիտույքներ նկարիչների համար. 
վրձիններ. գրամեքենաներ և գրա սենյակային 
պիտույքներ (բացառությամբ կահույքի). ուսու-
ցողական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ. կատա-
լոգներ, պարբերականներ, ամսագրեր, պիտակներ 
և բեռնա պիտակներ:

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

(210) 20170070
(220) 20.01.2017
(730) Նարեկ Ավայան, Երևան, Բագրատունյաց 
2-րդ նրբ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

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

(210) 20170079
(220) 23.01.2017
(730) Փալդո Քո., Լթդ., KR 
(540) 
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(511) 
դաս 30. արիշտա. վերմիշել. արագ պատ-

րաստման արիշտա.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. օգնություն 
գործարարության (բիզնեսի) կառավարման 
հարցերում. տվյալներ գործարարական գործ-
առնությունների մասին. ազդագրերի փակցնում. 
արտաքին գովազդ. ներմուծման-արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ. 
առևտրային տեղեկատվության գործա կալու-
թյուն ների ծառայություններ. ինքնարժեքի վեր-
լուծություն. գովազդային նյութերի տարածում. 
լուսա պատճենահանման ծառա յություններ. 
վարձա կալական գործակալությունների ծառա-
յություն ներ. գրասենյակային սարքերի և ապա-
րատների վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում հաշիվ-
ների վերաբերյալ. աուդիտ (առևտրային 
գործունեության). խորհրդատվություն գործ-
արարության (բիզնեսի) կազմակերպման և 
կառա վարման հարցերով. խորհրդատվություն 
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու 
հարցերով. խորհրդատվություն գործարարության 
(բիզնեսի) կառավարման հարցերով. մեքենա-
գրման ծառայություններ. ապրանքների 
ցուցադրում. գովազդային նյութերի առաքում. 
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնար կությունների կառավարման հարցերում. 
փաստա թղթերի բազմացում (վերարտադրում). 
գովազդային նյութերի նորացում. նմուշների 
տարածում. գործնական փորձաքննություն 
գործարարության (բիզնեսի) արդյունավետության 
փորձաքննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. առևտրային 
գործունեության գնահատում. հետազոտություններ 
գործարարության (բիզնեսի) ասպարեզում. 
գովազդային նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն 
գործարարության (բիզնեսի) կազմակերպման 
հարցերով. գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային (իրավիճակի, 
իրադրության) հետա զոտություններ. ծառա-
յություն ներ հասարակական հարաբերությունների 
բնագա վառում. սղագրական ծառայություններ. 
հեռուս տագովազդ. հաղորդա  գրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 

ցուցափեղկերի ձևավորում. գով ազդային գործա կա-
լություն ների ծառա յություններ. խորհրդատվություն 
գործարարության (բիզնեսի) կառավարման 
հարցերով. մանեկենների ծառայություններ 
ապրանք ները գովազդելու կամ խրախուսելու 
համար. շուկայագիտական (մարքեթինգային) 
հետազոտություններ. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության (բիզնեսի) 
ասպարեզում. տնտեսական կանխատեսում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործնական 
տեղեկատվություն. հասարակական կարծիքի 
հետազոտում. վճարման փաստա թղթերի նախա-
պատրաստում. աշխատա կիցների հաստիք  ների 
համալրում. ձեռնարկությունները տեղա փոխելու 
հետ կապված ծառայություններ. տարածք ների 
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 ստեղծա գործական գործարարության 
(բիզնեսի) ասպարեզում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համա  կարգչային բազա-
ներում. տեղեկատվության կանոնակարգում 
տվյալ ների համակարգչային բազաներում. 
առևտրական ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
լուսա պատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
ինտեր ակտիվ գովազդ համակարգչային ցանցում. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում և ձեռնար-
կատերերին ապրանքներով ապահովում). 
տեղեկատվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար. գովազդային 
ժամանակի վարձույթ զանգ վածային տեղեկա-
տվության բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն. 
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրա ծախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների ցուցա-
դրում բոլոր լրատվամիջոցներով. առև տրային 
տեղեկատվություն և խորհուրդներ սպառող-
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ներին. հեռահաղորդակցական ծառա յություն-
ների բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման գործ-
ընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառա յություններ 
առև տրային (կոմերցիոն) օգնություն). հաշիվների 
ապրանքագրերի տրամադրում. գովազդային 
տեքստերի խմբագրում. վիճակագրական 
տվյալների հավաքում և տրամադրում. գովազդի 
մանրակերտում. երաշխավորների որոնում. 
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում 
գովազ դային նպատակներով. գովազդային ֆիլ մերի 
արտադրություն. գործարար (բիզնես) կառավարում 
մարզիկների համար. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառա յություններ. դեղա-
գործական միջոցների, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական նշանա-
կության նյութերի մեծածախ կամ մանրածախ 
վաճառք. վաճառասեղանների վարձույթ. վաճառքի 
ցուցա փեղկերի (ստենդների) վարձույթ. գործարար 
(բիզնես) և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային ծառա-
յություն ներ «վճարել մեկ կտտոցով» PPC ծառա-
յություն ներ. առևտրային միջնորդություն 
(ծառայություն). արտահաստիքային աշխա-
տողների 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 տրամադրում. 
հաճախ ճանա պարհորդողների ծրագրերի 
կառավարում. հանդիպումները ծրագրելու ծառա-
յություններ (գրասենյակային գործառույթներ). 
հանդիպումների մասին հիշեցնելու ծառայություններ 
(գրա սենյակային գործառույթներ). սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում:

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանա-
կավոր բնակա տեղով ապահովում. տեղերի 
ամրա գրմամբ (հյուրանոցներում, պանսիոն-
ներում) զբաղվող գործակալություններ. սննդա-
մթերքի պատրաստում, առաքում, մատու ցում 
և սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). ծերա-
նոցների ծառայություններ. սրճարանների 
ծառա յություններ. նախաճաշարանների ծառա-
յություններ. քեմպինգների ծառայություններ. 
ճաշարան ների ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակա տեղերի վարձակալում. պանսիոնների 
ծառա յություններ. հանգստի բազաներ. հյուրա-
նոցների ծառայություններ. մանկամսուրների ծառա-
յություններ. ռեստորանների ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում պանսիոններում. տեղերի 
ամրա գրում հյուրանոցներում. ինքնասպասարկման 
ռեստորան ների ծառա յություններ. խորտ կարան-
ների ծառայություններ. պանսիոններ կենդա նիների 
համար. բարերի ծառայություններ. հան գստի 
բազաների ծառայություններ (ժամանց, զվարճու-
թյուններ). 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:

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

(210) 20170248
(220) 20.02.2017
(730) Ջոնս Լանգ ԼաՍալլ ԱյՓի, Ինք., US 
(540) 
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(511) 
դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված 

ծառայություններ. ֆինանսավորում, գնահատում, 
միջնորդային գործունեություն և վարձակալության 
ծառայություններ. խորհրդակցություն և կառա-
վարում անշարժ գույքի ոլորտում ներդրումների 
և դրամամիջոցների ներդրման վերաբերյալ. 
ներդրումներ և դրամա միջոցների ներդրումներ 
անշարժ գույքի ոլորտում.

դաս 37. անշարժ գույքի կառուցում և կառու-
ցապատում, կառավարում և խորհրդակցություն 
շինարարության հարցերով, շինարարական 
աշխատանքների (ստուգիչ-կառավարիչ) վերա-
հսկողություն, շենքերի կառուցում և վերանորոգում, 
շենքերի ստուգում և զննում:

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

(210) 20170249
(220) 21.02.2017
(730) «Միլ գրուպ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Վ. 
Արտաշատ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկա մշակման համար. ոչ բուժական 
նպատակ ներով օգտա գործվող օճառ ներ. օծանելիք, 
եթերային յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական 
նպատակներով օգտագործվող միջոցներ, ոչ 
բուժական նպատակներով օգտա գործվող 
լոսյոններ մազերի համար. ոչ բուժական նպա-
տակ ներով օգտագործվող ատամի փոշիներ և 
մածուկներ. բուրավետիչներ (եթերային յուղեր), 
օդի բուրավետիչներ, աերոզոլներ բերանի խոռոչի 
թարմացման համար, հոտավետ (բուրավետ) 
նյութեր սպիտակեղենի բուրավետացման համար. 
պատրաստուկներ հիգիենիկ նպատակների 
համար, որոնք վերաբերում են պարֆյումերիային, 
կոսմետիկային և հարդարանքին, յուղեր օծանելիք-
ների և բուրա վետ միջոցների համար, եթերային 
յուղեր, անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն), հիմքեր 
ծաղկային օծանելիքների համար, ծաղիկների 
էքստրակտներ (օծանելիքային).

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնա բուժական պատրաստուկներ. 
հիգիե նիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնա բուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների համար. 
սպեղա  նա լաթեր, վիրա  կապման նյութեր. 
ատամնա լցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատ րաստելու նյութեր. ախտա հանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. օդը 
 թար մաց նող հոտա զերծիչ ներ, պատ րաստուկներ 
օդի մաքրելու համար, հոտազերծիչներ բացա-
ռությամբ մարդկանց կամ կենդանիների համար 
նախա տեսվածների, հոտազերծիչներ հագուս տի 
կամ մանածագործվածքային արտա դրանքի 
համար:

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

(210) 20170267
(220) 23.02.2017
(730) «Մուշ» ՍՊԸ, Երևան, Շիրակի 97, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. հյութեր, ըմպելիքներ, նեկտարներ:

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

(210) 20170273
(220) 27.02.2017
(730) Արմեն Ղազարյան, Երևան, Կուրղինյան 
նրբ. 21/10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. թեյ. սուրճ:

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



ԳՅՈՒՏԵՐ

3535

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 04/2

18 .04 . 20 17

(210) 20170274
(220) 27.02.2017
(730) Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ.
դաս 35. հագուստի, կոշկեղենի, գլխարկների, 

հագուստի պարագաների, հագուստի մոդելների, 
պայուսակների, բեռների, կաշվե իրերի, ակնոցների, 
արևային ակնոցների, ոսկերչական իրերի, ժամա-
ցույցների, խաղալիքների և խաղերի, մազերի 
համար պարագաների, կոսմետիկական միջոցների, 
արդուզարդի պարագաների, հոտավետ նյութերի, 
անձնական խնամքի պրագաների, գրենական 
պիտույքների, նվերների, սեղանի, անկողնու և 
լողանալու կենցաղային պարագաների, տնային 
պարագաների և ապակեղենի, թղթե պարագաների, 
տնտեսական պարագաների, սննդամթերքի 
և ըմպելիքների, անկողնային պարագաների, 
ըմպելքիների համար պարա գաների, ամանեղենի և 
այլ ապրանք ների մանրածախ վաճառք, ներառյալ՝ 
առցանց մանրածախ վաճառքի և առցանց պատվերի 
ծառայություններ. նորաձևության բնագավառում 
առաջխաղացման ծառայություններ, ներառյալ՝ 
նորաձևության արտադրանքի և պարագաների 
ընտրության և համապատասխանեցման հարցերով 
խորհրդատվություն. հագուստի և հագուստի 
տարբեր տեսակի ապրանքների, ներառյալ՝ 
կոշկեղենի, գլխարկների, հագուստի պարագաների, 
հագուստի մոդելների, պայուսակների, բեռների, 
կաշվե իրերի, ակնոցների, ոսկերչական 
իրերի, ժամացույցների, արևային ակնոցների, 
խաղալիքների և խաղերի, մազերի համար 
պարագաների, կոսմետիկական միջոցների, 
արդուզարդի պարագաների, հոտավետ նյութերի, 
անձնական խնամքի պարագաների, գրենական 
պիտույքների, նվերների, սեղանի, անկողնու և 
լողանալու կենցաղային պարագաների, տնային 
պարագաների և ապակեղենի, թղթե պարագաների, 
տնտեսական պարագաների, սննդա մթերքի 
և ըմպելիքների, անկողնային պարագաների, 
ըմպելիքների համար պարագաների, ամանաղենի 
մանրածախ առևտրի խանութների կառավարում. 
գովազդ և շուկայագիտության ծառա յություններ. 
համա կարգչային ցանցով էլեկտրոնային կայքում 
ազդագրերի և գովազդային ցուցասեղանների 
տեղադրման միջոցով երրորդ անձանց 

ապրանքների և ծառայությունների առաջխաղացում. 
կատալոգների և նյութերի առաքում. համա կարգ-
չայնաց ված առցանց պատվերի ծառայություններ. 
հավատարմության քարտերով խրա խուսական 
ծրագրեր հագուստի, նորաձևության պարագաների 
և հագուստի, ներառյալ՝ կոշկեղենի, գլխարկների, 
հագուստի պարագաների, հագուստի մոդելների, 
պայուսակների, բեռների, կաշվե իրերի, ակնոց-
ների, արևային ակնոցների, ոսկերչական իրերի, 
ժամացույցների, արևային ակնոցների, խաղա-
լիքների և խաղերի, մազերի համար պարագաների, 
կոսմետիկական միջոցների, արդու զարդի 
պարա   գաների, հոտավետ նյութերի, անձնական 
խնամքի պարագաների, գրենական պիտույքների, 
նվերների, սեղանի, անկողնու և լողանալու կենցա-
ղային պարագաների, տնային պարագաների և 
ապա կեղենի, թղթե պարագաների, տնտեսական 
պարագաների, սննդամթերքի և ըմպելիքների, 
անկող նային պարագաների, ըմպելիքների համար 
պարագաների, ամանեղենի լայն տեսա կանու 
մանրածախ առևտրի խանութների առաջխա-
ղացման նպատակով. գովազդ. գործարարության 
կառավարում. գործարարության կազմա կերպում. 
գրա սենյակային աշխատանք. կատա լոգով պատ-
վերների ծառայություն. սպառող ների հավա-
տարմության ծրագրերի կառա վարում: 

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

(210) 20170289
(220) 01.03.2017
(730)  «Հայաստանի ուժային եռամարտի 
ֆեդերացիա» հասարա կական կազմակերպություն, 
Երևան, Վ. Սարգսյան 10, թիվ 103/2 տարածք, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր:

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

(210) 20170290
(220) 01.03.2017
(730) Արամ Ալեքսանյան, Երևան, Մադոյան 17, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 

արտադրանք. նյութեր կազմ ա րարական աշխա -
տանքների համար. լուսանկարներ. թղթա-
գրենական և գրասենյակային պիտույքներ, 
բացա ռությամբ կահույքի. կպչուն նյութեր գրա-
սենյակային կամ կենցաղային նպատակների 
համար. նյութեր նկարիչների և նկարչության 
համար. վրձիններ. ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ. պլաստմասսայե 
թերթեր, ժապավեներ և տոպրակներ փաթեթա-
վորման և կապոցավորման համար. տառա-
շարեր. տպագրական կլիշեներ:

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

(210) 20170313
(220) 06.03.2017
(730) «Գոլդ էյջ ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան 
2/1, բն. 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ:

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

(210) 20170321
(220) 07.03.2017
(730) «Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան» 
ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170330
(220) 09.03.2017
(730) «Արմբուրգեր» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 
25/14, բն. 51, AM 
(540) 

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

մսի էքստրակտներ, պահածոյացված, չորացված և 
ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն, 
թեթև մրգային հիմքով խորտիկներ, խոզի 
ապխտած կրծքամիս, պանիր, կարտոֆիլ ֆրի, 
կարտոֆիլի չիպսեր, կարտոֆիլի կեղևի տապակած 
շերտեր, ձկան ֆիլե, ձկան  մսից պատրաստված 
մթերքներ, կաթ, կաթնային կոկտեյլներ, կաթնային 
ըմպելիքներ, թթու դրած բանջարեղեն, թթու դրած 
վարունգ, պահածոյացված սոխ, կարտոֆիլային 
փաթիլներ, կաթնային և բանջարեղենային հիմքով 
սոուսներ, ապուրներ, ձու, կաթի հիքով աղանդեր և 
կոկտեյլներ.

դաս 30. սենդվիչներ, տաք սենդվիչներ, 
hամբուրգերներ, բիֆշտեքսով սենդվիչներ, 
հավի մսով սենդվիչներ, ձկան մսով սենդվիչներ, 
հաց, մթերքով լցոնած հաց, լցոնած բուլկիներ 
և սենդվիչներ, բուրգերներ՝ ընդգրկված 30-րդ 
դասում, բլիթով փաթեթված ուտեստներ, 
համեմունքներ, մանանեխ, կետչուպ, մայոնեզ, 
աղցան ների սոուսներ և համե մունքներ, թխած 
անուշեղեն, շոկոլադահամ բաղադրիչներով չորա-
բլիթներ, դեսերտային և շոկոլադային մուսեր, 
մրգային պաղպաղակ, կաթի հիմքով աղանդեր, 
թխվածքաբլիթներ, աղանդերային պուդինգներ, 
աղանդերային սուֆլեներ, բուրավետացված, 
քաղցրացված աղանդերային դոնդողներ, տորթ-
պաղպա ղակից և պաղպաղակով պատրաստված 
աղանդեր, սառը և սառեցված քաղցրավենիք և 
աղանդեր, պատրաստի աղանդեր, խտացրած 
սոուսների տեսքով համեմունքներ.

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, այգե-
գործական և անտառային մթերքներ. չմշակված 
կամ չվերա մշակված hացահատիկ և սերմեր. թարմ 
մրգեր, բանջարեղեն և թարմ խոտաբույսեր. բնա-
կան բույսեր և ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ և 
սերմեր. կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ 
կենդա նիների համար. ածիկ.
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դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 41. զվարճություններ, դիսկոտեկ, 
կարաոկե, մարզա կան և մշա կութային միջոց-
առումների կազմակերպում, թատրոններ, կինոթա-
տրոն ներ, խաղային ատրակցիոններ, բոուլինգ, 
ֆիտնես և առողջ արարա կան ակումբներ, 
գիշերային ակումբներ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, սրճարաններ, 
խորտ  կարան  ներ, մոթելներ, պան սիո նատ ներ, 
ռեստորաններ, ինքնասպասարկման ռեստորան-
ներ, բառեր, ճաշատեսակների պատրաստման և 
առաքման ծառա յություններ:

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

(210) 20170331
(220) 09.03.2017
(730) «Արմբուրգեր» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 
25/14, բն. 51, AM 
(540) 

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

մսի էքստրակտներ, պահածոյացված, չորացված և 
ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն, 
թեթև մրգային հիմքով խորտիկներ, խոզի 
ապխտած կրծքամիս, պանիր, կարտոֆիլ ֆրի, 
կարտոֆիլի չիպսեր, կարտոֆիլի կեղևի տապակած 
շերտեր, ձկան ֆիլե, ձկան  մսից պատրաստված 
մթերքներ, կաթ, կաթնային կոկտեյլներ, կաթնային 
ըմպելիքներ, թթու դրած բանջարեղեն, թթու դրած 
վարունգ, պահածոյացված սոխ, կարտոֆիլային 
փաթիլներ, կաթնային և բանջարեղենային հիմքով 
սոուսներ, ապուրներ, ձու, կաթի հիքով աղանդեր և 
կոկտեյլներ.

դաս 30. սենդվիչներ, տաք սենդվիչներ, 
hամբուրգերներ, բիֆշտեքսով սենդվիչներ, 
հավի մսով սենդվիչներ, ձկան մսով սենդվիչներ, 
հաց, մթերքով լցոնած հաց, լցոնած բուլկիներ 
և սենդվիչներ, բուրգերներ՝ ընդգրկված 30-րդ 

դասում, բլիթով փաթեթված ուտեստներ, 
համեմունքներ, մանանեխ, կետչուպ, մայոնեզ, 
աղցան ների սոուսներ և համե մունքներ, թխած 
անուշեղեն, շոկոլադահամ բաղադրիչներով չորա-
բլիթներ, դեսերտային և շոկոլադային մուսեր, 
մրգային պաղպաղակ, կաթի հիմքով աղանդեր, 
թխվածքաբլիթներ, աղանդերային պուդինգներ, 
աղանդերային սուֆլեներ, բուրավետացված, 
քաղցրացված աղանդերային դոնդողներ, տորթ-
պաղպա ղակից և պաղպաղակով պատրաստված 
աղանդեր, սառը և սառեցված քաղցրավենիք և 
աղանդեր, պատրաստի աղանդեր, խտացրած 
սոուսների տեսքով համեմունքներ.

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, այգե-
գործական և անտառային մթերքներ. չմշակված 
կամ չվերա մշակված hացահատիկ և սերմեր. թարմ 
մրգեր, բանջարեղեն և թարմ խոտաբույսեր. բնա-
կան բույսեր և ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ և 
սերմեր. կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ 
կենդա նիների համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 41. զվարճություններ, դիսկոտեկ, 
կարաոկե, մարզա կան և մշա կութային միջոց-
առումների կազմակերպում, թատրոններ, կինոթա-
տրոն ներ, խաղային ատրակցիոններ, բոուլինգ, 
ֆիտնես և առողջ արարա կան ակումբներ, 
գիշերային ակումբներ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, սրճարաններ, 
խորտ  կարան  ներ, մոթելներ, պան սիո նատ ներ, 
ռեստորաններ, ինքնասպասարկման ռեստորան-
ներ, բառեր, ճաշատեսակների պատրաստման և 
առաքման ծառա յություններ:

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

(210) 20170332
(220) 09.03.2017
(730) Հեզբրոու, Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ: 

--------------
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(210) 20170333
(220) 09.03.2017
(730) Հեզբրոու, Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ:

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

(210) 20170339
(220) 10.03.2017
(730) Հյունդաի Օիլբենք Քո., Լթդ, KR 
(540) 

(511) 
դաս 1. յուղ հիդրավլիկական 

հաղորդաշղթաների համար. յուղ հիդրավլիկական 
համակարգերի համար. քիմիական պատ-
րաստուկներ շարժիչներում այրուքը հեռացնելու 
համար. քիմիական հավելանյութեր յուղերի համար. 
քիմիական հավելանյութեր շարժիչային վառելիքի 
համար. անտի ֆրիզներ (հակասառիչներ). արգելակի 
հեղուկներ. բաղադրություններ տրանսպորտային 
միջոցների շարժիչները սառեցնելու համար. 
փոխհաղորդիչ յուղեր. հեղուկներ հիդրավլիկական 
համա կարգերի համար. փոխհաղորդակային 
հեղուկ.  յուղ ղեկանիվների համար. յուղ հիդրա-
վլիկական ղեկանիվների համար. ներքին այրման 
շարժիչների վառելիքների հակա ճայթիչներ. 
քիմիկատ ներ ռադիատորները լվանալու (մաքրելու) 
համար. մաքրող հավելանյութեր բենզինի համար. 
պատրաստուկներ, որոնք ապահովում են 
վառելիքի խնայողական օգտագործումը. չմշակված 
արհեստական խեժեր. բենզոլի ածանցյալներ. 
մեթիլբենզեն. գազի մուր արդյունաբերական 
նպատակների համար. կատալիզատորներ. 
պատ րաստուկներ շարժիչներում հեղուկների 
եռալն արգելակող բաղադրությունների համար.  
քիմիական պատրաստուկներ շարժիչներում 
այրուքը հեռացնելու համար. կառավարող սարքի 
ուժեղարարի հեղուկներ. հեղուկ հիդրավլիկական 

հաղորդա շղթաների համար. oժանդակ հեղուկներ 
հղկանյութերի հետ օգտագործելու համար. 
նյութեր ճար պերն անջա տելու եւ տարրալուծելու 
համար. լուծիչներ լաքերի համար. ծծումբ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր. տոլուոլ. բուրավետ 
լուծիչներ արդյունաբերական և առևտրային 
նպատակներով օգտա գործելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ, մասնավորապես  ̀ճարպազրկող 
և մաքրող լուծիչներ. քսիլե.

դաս 2. թանձր հակակոռոզիական քսուքներ. 
հակակոռոզիական յուղեր. հակակոռոզիական 
պատրաստուկներ. բաղադրություններ ժանգի դեմ 
պահպանման համար. գազի մուր (ներկանյութ).

դաս 4. յուղեր շինարարական աշխատանքների 
ժամանակ կաղապարներից հանելը հեշտաց-
նելու համար. գազոլին (չզտած բենզին) 
արդյունա բերական նպատակների համար. 
տեխնի կական ճարպեր. տեխնիկական վազելին 
արդյունաբերական նպատակների համար. ոչ 
հանքային յուղեր և ճարպեր արդյունաբերական 
նպատակների համար, բացառությամբ վառելիքի 
համար նախա տեսվածների. տեխնիկական յուղեր. 
քսայուղեր արդյունաբերական նպատարների 
համար. մեքենայի յուղ. թանձր քսուքներ 
փոկերի համար. յուղեր քարե կամ աղյուսե 
շարվածքը պահպանելու համար. խոնա վացնող 
յուղեր. բրդաճարպ. մեքենայի յուղ. թանձր 
քսուքներ. քսայուղեր. քսայուղեր շարժիչային 
տրանսպորտային միջոցների շարժիչների համար. 
յուղող – հովացնող հեղուկներ. կաղապարների 
յուղման հակահարակցային յուղեր արտա դրանքի 
հանումը հեշտացնելու համար. յուղեր ներկերի 
համար. նավթային վառելիք. դիզելային վառելիք. 
թեթև յուղեր. նավթա. վառարանային վառելիք. 
շարժիչային վառելիք. կերոսին (թորած նավթ). 
լուսավորող յուղեր. վառելիք լուսավորման համար. 
դիզելային վառելիք. լիգրոին (վառելանյութ). նավթ, 
այդ թվում՝մշակված. բենզին. մեթիլացված էթիլային 
սպիրտ. եթեր նավթային. քարածխային յուղ. 
վառելիք փոքր վառարանների համար. վառելիք 
սպիրտի հիմքով. հեղուկ վառելիք. բնափոխված 
սպիրտի հիմքով վառելիք. սպիրտ (վառելիք). 
էթանոլ (վառելիք). կիզայուղեր. ոչ քիմիական 
հավելանյութեր յուղերի և վառելիքի համար. 
շարժիչային վառելիք. ծանր նավթ. յուղ քարածխային 
խեժից. վառելանյութ թռչող ապարատների 
համար. թանձր քսուքներ զենքի համար. անմշակ 
նավթից վառելիք. արհեստական նավթ. փոկավոր 
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յուղեր. յուղերի հավելանյութեր. արգելակային 
յուղեր. քսայուղեր փոխանցատուփերի համար. ոչ 
քիմիական հավելանյութեր շարժիչային վառելիքի 
համար. բենզոլային վառելիք. վառելանյութ. 
կիզայուղեր. գազոլին (չզտած բենզին). քսանյութեր.

դաս 35. մեծածախ վաճառք. մանրածախ 
վաճառք. առևտ րային միջնոր  դություն (ծառա-
յություն). վաճառքի ծառայություն. մատա-
կարարման ծառայություններ. արտահանման 
ծառա յություններ. գովազդ. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առեւտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց համար. 
տեղեկատվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար. ապրանքների 
ցուցադրում. գովազդային նյութերի առաքում. 
նմուշների տարածում.  ներմուծման-արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ. մարքե-
թինգ (շուկայավարում). ինտերակտիվ գովազդ 
համա կարգչային ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում եւ ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). ծառայություններ 
հասարակական հարաբերությունների բնա-
գավառում. գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
վաճառքի օժան դակություն երրորդ անձանց 
համար: 

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

(210) 20170351
(220) 13.03.2017
(730) Լ`Օրեալ Ս. Ա., FR 
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական պատրաստուկներ մաշկը 

և մազերը խնամելու համար:
--------------

(210) 20170354
(220) 14.03.2017
(730) «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 
Հայանիստ, Էջմիածնի 39, AM 

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
--------------

(210) 20170355
(220) 14.03.2017
(730) «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 
Հայանիստ, Էջմիածնի 39, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
--------------

(210) 20170362
(220) 15.03.2017
(730) «Սքոլաե Մունդի Արմենիա» բարե-
գործական հիմնադրամ, Երևան, Մելիք-
Ադամյան 2/2, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

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

(210) 20170380
(220) 17.03.2017
(730) «Այս-դեսերտ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Զովք, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ:
(554) Ծավալային նշան

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

(210) 20170381
(220) 17.03.2017
(730) «Այս-դեսերտ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Զովք, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ:
(554) Ծավալային նշան

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

(210) 20170387
(220) 20.03.2017
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB 
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 

մախորկա. ծխելու ծխախոտ, ծխամորճի ծխախոտ, 
ինքնա  փաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, 
ծամելու ծխախոտ «սնուս». սիգա րետներ, 
պապիրոս ներ, էլեկտրոնային սիգա րետներ, սիգար-
ներ, սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, 
ընդգրկված 34-րդ դասում. սիգա րետների պապիրո-
սա թուղթ, սիգարետների պար կուճներ և լուցկի: 

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

(210) 20170388
(220) 20.03.2017
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB 
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 

մախորկա. ծխելու ծխախոտ, ծխամորճի ծխախոտ, 
ինքնա  փաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, 
ծամելու ծխախոտ «սնուս». սիգա րետներ, 
պապիրոս ներ, էլեկտրոնային սիգա րետներ, սիգար-
ներ, սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, 
ընդգրկված 34-րդ դասում. սիգա րետների պապիրո-
սա թուղթ, սիգարետների պար կուճներ և լուցկի: 

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

(210) 20170394
(220) 22.03.2017
(730) «Գյուրջյան Էկո ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ռ. 
Մելիքյան 13/3, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 29. մսից պատրաստված կիսա ֆաբ-

րիկատներ.
դաս 30. խմորից պատրաստված կիսա ֆաբ-

րիկատ ներ.
դաս 32. ջուր:

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

(210) 20170396
(220) 22.03.2017
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնա բուժական պատրաստուկներ. 
հիգիե  նիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնա բուժական նպատակների համար, 
ման կական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային հավե-
լումներ մարդկանց և կենդանիների համար. սպեղա-
նալաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնա լցման 
և ատամների ծեփա  պատ ճեններ պատ րաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդա նիների ոչնչացման պատ  րաստուկներ. ֆուն-
գիցիդ ներ, հերբիցիդներ։

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

(210) 20170398
(220) 22.03.2017
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնա բուժական պատ րաստուկներ. 
հիգիե  նիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնա բուժական նպատակների համար, 
ման կական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային հավե-
լումներ մարդկանց և կենդանիների համար. սպեղա-
նալաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնա լցման 
և ատամների ծեփա պատճեններ պատ րաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատ րաստուկներ. ֆուն-
գիցիդներ, հերբիցիդներ։

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

(210) 20170399
(220) 22.03.2017
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնա բուժական պատրաստուկներ. 
հիգիե  նիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնա բուժական նպատակների համար, 
ման կական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային հավե-
լումներ մարդկանց և կենդանիների համար. սպեղա-
նալաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնա լցման 
և ատամների ծեփա պատճեններ պատ րաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատ րաստուկներ. ֆուն-
գիցիդներ, հերբիցիդներ։

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

(210) 20170400
(220) 22.03.2017
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(540) 
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(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնա բուժական պատրաստուկներ. 
հիգիե  նիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնա բուժական նպատակների համար, 
ման կական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային հավե-
լումներ մարդկանց և կենդանիների համար. սպեղա-
նալաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնա լցման 
և ատամների ծեփա պատճեններ պատ րաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատ րաստուկներ. ֆուն-
գիցիդներ, հերբիցիդներ։

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

(210) 20170401
(220) 22.03.2017
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնա բուժական պատրաստուկներ. 
հիգիե  նիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնա բուժական նպատակների համար, 
ման կական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային հավե-
լումներ մարդկանց և կենդանիների համար. սպեղա-
նալաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնա լցման 
և ատամների ծեփա պատճեններ պատ րաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատ րաստուկներ. ֆուն-
գիցիդներ, հերբիցիդներ։

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

(210) 20170403
(220) 22.03.2017
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնա բուժական պատրաստուկներ. 
հիգիե  նիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնա բուժական նպատակների համար, 
ման կական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային հավե-
լումներ մարդկանց և կենդանիների համար. սպեղա-
նալաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնա լցման 
և ատամների ծեփա պատճեններ պատ րաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատ րաստուկներ. ֆուն-
գիցիդներ, հերբիցիդներ։

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

(210) 20170402
(220) 22.03.2017
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնա բուժական պատրաստուկներ. 
հիգիե  նիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնա բուժական նպատակների համար, 
ման կական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային հավե-
լումներ մարդկանց և կենդանիների համար. սպեղա-
նալաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնա լցման 
և ատամների ծեփա պատճեններ պատ րաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատ րաստուկներ. ֆուն-
գիցիդներ, հերբիցիդներ։

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

(210) 20170416
(220) 28.03.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հովհաննես 
Սարդարյան, Երևան, Մամիկոնյանց 29-45, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. թանկարժեք  իրեր. թանկարժեք 
և կիսաթանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր։

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

(210) 20170407
(220) 27.03.2017
(730) «Էֆֆեկտ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, Շիրակի 
2/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 1. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 

նպա տակ ների համար. պատ րաստուկ ներ 
ցեմենտին անջրանցիկություն հաղոր դելու համար, 
բացառությամբ ներկերի. սոսինձներ արդյունա-
բերական նպատակների համար. լուծիչ ներ լաքերի 
համար. սոսնձանյութ (սոսինձ), բացառությամբ 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակների 
համար օգտագործվողների. բնական սոսինձներ 
(սոսնձող նյութեր) արդյունաբերական նպա-
տակների համար. պատ րաստուկներ, որոնք 
աղյուսե կամ քարե շարվածքը պաշտպանում են 
խոնավությունից, բացառությամբ ներկերի. բաղա-
դրություններ տեխնիկական խեցեղենի արտա-
դրության համար:

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

(210) 20170408
(220) 27.03.2017
(730) Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ 
Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի, BA 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք:

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

(210) 20170411
(220) 27.03.2017
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
--------------

(210) 20170414
(220) 27.03.2017
(730) Անդը Քընթրոլ Քըմմերշըլ Բրոքըրիջ 
Լ.Լ.Ք, AE 
(540) 

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

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

(210) 20170415
(220) 27.03.2017
(730) Անդը Քընթրոլ Քըմմերշըլ Բրոքըրիջ 
Լ.Լ.Ք, AE 
(540) 

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

--------------
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(210) 20170420
(220) 28.03.2017
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 

արտադրանք. նյութեր կազմ արարական աշխա-
տանքների համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
և գրասենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսու ցո ղական նյութեր և դիտո ղական ձեռնարկներ. 
պլաստ մասսայե թերթեր, ժապավեներ և տոպրակ-
ներ փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն։
--------------

(210) 20170423
(220) 29.03.2017
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի 43, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170424
(220) 29.03.2017
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի 43, AM 

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170425
(220) 29.03.2017
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի 43, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170426
(220) 29.03.2017
(730) «Աբա-32» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 28, բն. 
2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատ րաստուկներ. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակ-
ների 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 ծեփա պատճեն ներ 
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պատ րաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնա սատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆուն գիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 
լուսա նկարչական, կինեմա տո գրաֆիական, օպտի-
կա կան, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկու թյան և ուսուցման սարքեր 
ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդ-
ման, 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 մեխա-
նիզմներ. դրամ արկղային ապարատներ, հաշվիչ 
մեքենաներ, տեղեկա տվության մշակման սարքա-
վորումներ և համակարգիչներ. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում. կրակմարիչներ.

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

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

(210) 20170435
(220) 30.03.2017
(730) «Լավաշ քոմ» ՍՊԸ, Երևան, Գարեգին 
Նժդեհի 56/2, AM 
(540) 

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

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. ալյուր 
և հացա հատիկային մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացա թխման փոշիներ. աղ. մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակա տեղով ապահովում: 

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

(210) 20170437
(220) 30.03.2017

(730) «Լավաշ քոմ» ՍՊԸ, Երևան, Գարեգին 
Նժդեհի 56/2, AM 
(540) 

(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 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապա-
հովման ծառայություններ. ժամանակավոր բնակա-
տեղով ապահովում: 

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

(210) 20170439
(220) 30.03.2017
(730) «Լավաշ քոմ» ՍՊԸ, Երևան, Գարեգին 
Նժդեհի 56/2, AM 
(540) 

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

րինիչներ. 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 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապա-
հովման ծառայություններ. ժամանակավոր բնակա-
տեղով ապահովում:

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

(210) 20170440
(220) 30.03.2017
(730) «Լավաշ քոմ» ՍՊԸ, Երևան, Գարեգին 
Նժդեհի 56/2, AM 
(540) 

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

րինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. ալյուր և 
հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն և 
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քաղցրավենիք. պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ. մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապա-
հովման ծառայություններ. ժամանակավոր բնակա-
տեղով ապահովում:  

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

(210) 20170441
(220) 30.03.2017
(730) «Լավաշ քոմ» ՍՊԸ, Երևան, Գարեգին 
Նժդեհի 56/2, AM 
(540) 

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

րինիչներ. 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 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապա-
հովման ծառայություններ. ժամանակավոր բնակա-
տեղով ապահովում: 

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

(210) 20170442
(220) 30.03.2017
(730) «Լավաշ քոմ» ՍՊԸ, Երևան, Գարեգին 
Նժդեհի 56/2, AM 
(540) 

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

րինիչներ. 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 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապա-
հովման ծառայ ություններ. ժամանակավոր բնակա-
տեղով ապահովում: 

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

(210) 20170445
(220) 30.03.2017
(730) Անի Ղազարյան, Երևան, Նոր Նորքի 8-րդ 
զանգ., շ. 10, բն. 27, AM 
(540) 

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

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրա վենիք. պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ. մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգա հյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։

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

(210) 20170450
(220) 31.03.2017
(730) «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ 
երևանյան մասնաճյուղ ԱՍ, Երևան, Զաքյան 5, 
17 ս., AM 
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

4747

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 04/2

18 .04 . 20 17

(511) 
դաս 33. գինի։

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

(210) 20170451
(220) 31.03.2017
(730) «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ 
երևանյան մասնաճյուղ ԱՍ, Երևան, Զաքյան 5, 
17 ս., AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի։

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

(210) 20170455
(220) 31.03.2017
(730) Ալթերա Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, 
US 
(540) 

(511) 
դաս 9. կիսահաղորդիչներ, ինտեգրալ 

սխեմաներ, ծրագրավորվող տրամաբանական 
ինտեգրալ սխեմաներ, միկրո պրոցեսորներ. 
կիսա հաղորդիչների, ինտեգրալ սխեմաների, 

ծրա գրավորվող տրամա բանական ինտեգրալ 
սխեմաների և միկրոպրոցեսորների գործարկման և 
մշակման համար օգտա գործվող համակարգչային 
ծրա գրային ապահովում:

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

(210) 20170462
(220) 04.04.2017
(730) ԷսՍիԷյ Հայջին Փրոդաքթս ԱԲ, SE 
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ. 

նյութեր լվացքի համար. լվացող միջոցներ. պատ-
րաստուկ ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. մաշկի 
խնամքի միջոցներ, այն է՝ լվացվելու կրեմներ, 
մաքրման կրեմներ, խոնավարար միջոցներ, 
լոսյոններ մաշկի համար, պաշտպանիչ կրեմներ, 
ցինկով կրեմներ, ձեռքերը լվանալու նյութեր, ոչ 
բուժական օճառներ, հատով օճառ. օծանելիք, 
եթերային յուղեր. լոգանքի յուղեր. ոչ բուժական 
շամպուններ և լավորակիչներ. մազերի ժել. 
սափրվելու լոսյոններ. ոչ բուժական ատամի 
մածուկներ. հոտա զերծիչներ. միանգամյա օգտա-
գործման տոգոր ված թղթե և բամբակե պարագաներ 
մաքրման, հիգիենայի և կոսմե տիկական 
նպատակ ների համար. բամբակ կոսմե տիկական 
նպատակ ների համար. բամբակե տամպոններ 
կոսմե  տիկական նպատակ ների համար.

դաս 5. դեղագործական լոսյոններով 
տոգորված միանգամյա օգտա գործման թղթե և 
բամ բակե պարա գաներ մաքրման և հիգիենիկ 
նպա տակների համար. բարձիկներ կրծքով կերա-
կրելիս օգտագործելու համար. միանգամյա 
օգտա գործման խանձարուրներ. կիսավարտիք-
տակա շորեր. ամենօրյա միջադիրներ. տամ-
պոններ. հիգիենիկ միջադիրներ (սրբիչներ) և 
այլ խոնավածուծ պարագաներ հիգիենիկ նպա-
տակների համար. քսուքներ դեղա գործական 
նպա տակների համար. ախտորոշման միջոցներ 
դեղա գործական նպատակների համար. վերքի 
մաքրման հավաքակազմեր՝ կազմված վերքի 
մաքրման բժշկական միջոցներից և վիրակապերից. 
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սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, վիրա-
կապեր, բժշկական ժապավեններ, կալանդներ 
(բանդաժներ) հիգիենիկ և (կամ) բժշկական նպա-
տակների համար.

դաս 9. առողջապահության, անձնական 
խնամքի, անպա  հությամբ տառա պողների խնամքի 
և ծերերի խնամքի բոլոր հայեցակետերի վերա-
բերյալ տեղեկու թյուններ պարունակող ցան-
կացած տեսքի համա կարգչային ծրագրային 
ապահովում. միզար ձակ ման պատկերի չափման 
հետ կապված համա կարգչային ծրագրային 
ապահովում. տեղեկատվության հաղորդման 
սարքեր. տեղեկատվության պահպանման սարքեր. 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ և 
պարագաներ. հաղորդակցության սարքա վորումներ. 
սենսորներ և դետեկտորներ. ծրա գրային ապա-
հովում գործարարության ասպա րեզում գործերի 
կառավարման և հաճախորդների սպասարկման 
վերլուծության համար, երթևեկի և այցելուների 
տվյալների, սպառման և պաշարների մակարդակի 
վերլուծության համար. ծրագրային ապահովում 
գործառնությունները կառավարելու և օպտի-
մալացնելու համար, ծրագրային ապա հովում որակի 
բարելավման համար. ծրա գրային ապահովում 
հաճախորդներին և աշխա տակիցներին երթևեկի և 
այցելուների տվյալների, սպառման և պաշարների 
մակարդակի վերաբերյալ տեղեկատվություն 
տրամադրելու համար. ծրագրային ապահովում 
հավելվածների տեսքով. համակարգչային համա-
կարգեր օդափոխման, օդի մաքրման և օդի 
թարմացման սարքերի և կայանքների, հիգիենիկ 
սարքավորանքի և կայանքների, մասնավորապես՝ 
զուգարանների, միզամանների (սանիտարական 
սարքավորանք), լվացարանների, ձեռքերը 
չորացնելու սարքերի, սրբիչների բաշխիչների, 
օճառի բաշխիչների, զուգարանի թղթի բաշխիչների, 
աերոզոլային տարողու թյուն ների ավտոմատ 
կառավարման համար.

դաս 10. օրթոպեդիկ պահող վիրակապեր և 
օրթոպեդիկ կալանդներ և գուլպեղեն. բժշկական 
սեղմող (կոմպրեսիոն) երկար գուլպաներ, զուգա-
գուլպաներ և կարճագուլպաներ, բժշկական պահող 
երկար գուլպաներ. գիպսի կապեր և կալանդներ 
օրթոպեդիկ նպատակների համար. վիրաբուժական 
սևեռաթիթեղներ. օրթոպեդիկ իրեր. խծուծման 
նյութեր օրթոպեդիկ նպատակների համար 
(ընդգրկված այս դասում).

դաս 16. թուղթ և թղթե իրեր, այն է՝ սրբելու, 
չորացնելու, մաքրելու և ողորկելու (փայլեցնելու) 
թղթեր և լվանալու թղթեր՝ գլանափաթեթի տեսքով 
կամ նախապես կաղապարված. թաղանթանյութից 
ջնջոցներ. թղթե սրբիչներ, թղթե թաշկինակներ, 
թղթե անձեռոցիկներ, խոհանոցային թղթե սրբիչներ 
գլանափաթեթի տեսքով և զուգարանի թուղթ 
գլանափաթեթի տեսքով. թղթե ձեռնոցներ լվանալու 
համար. թղթե կամ պլաստ մասսայե տոպրակներ 
(ծրարներ, կապոցներ). թղթե պաշտպանիչ 
պատյաններ. թղթե պաշտպանիչ պատյաններ 
պլաստ մասսայե հակառակ երեսով. մանկական 
կրծկալներ. սեղանի թղթե սփռոցներ.

դաս 20. ոչ մետաղական անշարժ կանգնակներ, 
բռնիչներ և բաշխիչներ թղթից պատ րաստված 
ապրանքների համար, ինչպիսիք են սրբիչները, 
անձեռոցիկները, խոհանոցային սրբիչների 
գլանափաթեթները և զուգարանի թղթի գլանա-
փաթեթները. թղթից կամ պլաստ մասսայից պատ-
րաստված փաթեթա վորումներ. պլաստ մասսայե 
նյութեր օճառի, ճարպազերծիչ միջոցների, լվացող 
միջոցների փաթեթավորման համար.

դաս 21. կանգնակներ, բռնիչներ, տարողու-
թյուններ և բաշխիչներ թղթի, թղթե սրբիչների, 
հեղուկ օճառի, օդի հոտազերծիչների և այլ տնային, 
խոհանոցային կամ հարդարանքի ապրանք ների 
համար. արկղեր, արկղեր հիգիենիկ ապրանքների 
համար, լաթեր մաքրություն անելու համար. 
տնային կամ խոհանոցային կահկարասի և սպասք 
(բացառությամբ ազնիվ մետաղներից պատ-
րաստվածների կամ դրանցով պատվածների).

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
անկողնու և սեղանի սպիտակեղեն՝ գործվածքային, 
ոչ գործվածքային կամ համակցված թղթի հետ. 
անկողնու և սեղանի ծածկոցներ, սավաններ.

դաս 35. գործարար (բիզնես) տեղեկատվության 
առցանց տրամադրման ծառայություններ 
տվյալների համակարգչային հիմնապաշարներից 
կամ ինտերնետից. նմուշների տարածում. 
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներում.

դաս 38. համակարգչային հիմնապաշար 
մուտքի ապահովում, որում հավաքված են առողջա-
պա հության, հիգիենիկ խնամքի և ծերերի խնամքի 
վերա բերյալ տեղեկություններ. ինտերնետ մուտքի 
ապահովում տեղեկատվության հաղորդման և 
տարած ման նպատակով.
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դաս 41. կրթություն. անձնական խնամքի, 
առողջապահության և ծերերի խնամքի հետ 
կապված կրթական ծառայություններ. անձնական 
խնամքի, առողջապահության և ծերերի խնամքի 
հետ կապված կրթական սեմինարների կազմա-
կերպում և անցկացում.

դաս 42. արդյունաբերական վերլուծումների 
և հետազոտությունների ծառայություններ թղթի 
արդյունաբերության ոլորտում, ներառյալ տնային, 
հիգիենիկ, սանիտարական և կոսմետիկական 
նպատակների համար թղթե և բամբակե ապրանք-
ների ոլորտը. որակի ապա հովման ոլորտում 
խորհրդատվություն. երթևեկի և այցելուների 
տվյալների, սպառման և պաշարների մակարդակի 
վերլուծության որակի բարելավման հետ կապված 
խորհրդատվություն և վերլուծումներ.

դաս 44. առողջապահական ծառայություններ. 
առողջության հետ կապված խորհրդատվական 
ծառայություններ. անհատա կանացված առողջա-
պահական ծառայությունների պլանավորման, 
կազմա կերպման և մշտադիտարկման ծառա-
յություններ, ներառյալ այդպիսի ծառայությունների 
տրամա դրումը առցանց կամ ինտերնետի միջոցով. 
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յություններ։

--------------
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(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ. 

նյութեր լվացքի համար. լվացող միջոցներ. պատ-
րաստուկ ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. մաշկի 
խնամքի միջոցներ, այն է՝ լվացվելու կրեմներ, 
մաքրման կրեմներ, խոնավարար միջոցներ, 
լոսյոններ մաշկի համար, պաշտպանիչ կրեմներ, 
ցինկով կրեմներ, ձեռքերը լվանալու նյութեր, ոչ 
բուժական օճառներ, հատով օճառ. օծանելիք, 
եթերային յուղեր. լոգանքի յուղեր. ոչ բուժական 
շամպուններ և լավորակիչներ. մազերի ժել. 
սափրվելու լոսյոններ. ոչ բուժական ատամի 

մածուկներ. հոտա զերծիչներ. միանգամյա օգտա-
գործման տոգոր ված թղթե և բամբակե պարագաներ 
մաքրման, հիգիենայի և կոսմե տիկական 
նպատակ ների համար. բամբակ կոսմե տիկական 
նպատակ ների համար. բամբակե տամպոններ 
կոսմե  տիկական նպատակ ների համար.

դաս 5. դեղագործական լոսյոններով 
տոգորված միանգամյա օգտա գործման թղթե և 
բամ բակե պարա գաներ մաքրման և հիգիենիկ 
նպա տակների համար. բարձիկներ կրծքով կերա-
կրելիս օգտագործելու համար. միանգամյա 
օգտա գործման խանձարուրներ. կիսավարտիք-
տակա շորեր. ամենօրյա միջադիրներ. տամ-
պոններ. հիգիենիկ միջադիրներ (սրբիչներ) և 
այլ խոնավածուծ պարագաներ հիգիենիկ նպա-
տակների համար. քսուքներ դեղա գործական 
նպա տակների համար. ախտորոշման միջոցներ 
դեղա գործական նպատակների համար. վերքի 
մաքրման հավաքակազմեր՝ կազմված վերքի 
մաքրման բժշկական միջոցներից և վիրակապերից. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, վիրա-
կապեր, բժշկական ժապավեններ, կալանդներ 
(բանդաժներ) հիգիենիկ և (կամ) բժշկական նպա-
տակների համար.

դաս 9. առողջապահության, անձնական 
խնամքի, անպա  հությամբ տառա պողների խնամքի 
և ծերերի խնամքի բոլոր հայեցակետերի վերա-
բերյալ տեղեկու թյուններ պարունակող ցան-
կացած տեսքի համա կարգչային ծրագրային 
ապահովում. միզար ձակ ման պատկերի չափման 
հետ կապված համա կարգչային ծրագրային 
ապահովում. տեղեկատվության հաղորդման 
սարքեր. տեղեկատվության պահպանման սարքեր. 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ և 
պարագաներ. հաղորդակցության սարքա վորումներ. 
սենսորներ և դետեկտորներ. ծրա գրային ապա-
հովում գործարարության ասպա րեզում գործերի 
կառավարման և հաճախորդների սպասարկման 
վերլուծության համար, երթևեկի և այցելուների 
տվյալների, սպառման և պաշարների մակարդակի 
վերլուծության համար. ծրագրային ապահովում 
գործառնությունները կառավարելու և օպտի-
մալացնելու համար, ծրագրային ապա հովում որակի 
բարելավման համար. ծրա գրային ապահովում 
հաճախորդներին և աշխա տակիցներին երթևեկի և 
այցելուների տվյալների, սպառման և պաշարների 
մակարդակի վերաբերյալ տեղեկատվություն 
տրամադրելու համար. ծրագրային ապահովում 
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հավելվածների տեսքով. համակարգչային համա-
կարգեր օդափոխման, օդի մաքրման և օդի 
թարմացման սարքերի և կայանքների, հիգիենիկ 
սարքավորանքի և կայանքների, մասնավորապես՝ 
զուգարանների, միզամանների (սանիտարական 
սարքավորանք), լվացարանների, ձեռքերը 
չորացնելու սարքերի, սրբիչների բաշխիչների, 
օճառի բաշխիչների, զուգարանի թղթի բաշխիչների, 
աերոզոլային տարողու թյուն ների ավտոմատ 
կառավարման համար.

դաս 10. օրթոպեդիկ պահող վիրակապեր և 
օրթոպեդիկ կալանդներ և գուլպեղեն. բժշկական 
սեղմող (կոմպրեսիոն) երկար գուլպաներ, զուգա-
գուլպաներ և կարճագուլպաներ, բժշկական պահող 
երկար գուլպաներ. գիպսի կապեր և կալանդներ 
օրթոպեդիկ նպատակների համար. վիրաբուժական 
սևեռաթիթեղներ. օրթոպեդիկ իրեր. խծուծման 
նյութեր օրթոպեդիկ նպատակների համար 
(ընդգրկված այս դասում).

դաս 16. թուղթ և թղթե իրեր, այն է՝ սրբելու, 
չորացնելու, մաքրելու և ողորկելու (փայլեցնելու) 
թղթեր և լվանալու թղթեր՝ գլանափաթեթի տեսքով 
կամ նախապես կաղապարված. թաղանթանյութից 
ջնջոցներ. թղթե սրբիչներ, թղթե թաշկինակներ, 
թղթե անձեռոցիկներ, խոհանոցային թղթե սրբիչներ 
գլանափաթեթի տեսքով և զուգարանի թուղթ 
գլանափաթեթի տեսքով. թղթե ձեռնոցներ լվանալու 
համար. թղթե կամ պլաստ մասսայե տոպրակներ 
(ծրարներ, կապոցներ). թղթե պաշտպանիչ 
պատյաններ. թղթե պաշտպանիչ պատյաններ 
պլաստ մասսայե հակառակ երեսով. մանկական 
կրծկալներ. սեղանի թղթե սփռոցներ.

դաս 20. ոչ մետաղական անշարժ կանգնակներ, 
բռնիչներ և բաշխիչներ թղթից պատ րաստված 
ապրանքների համար, ինչպիսիք են սրբիչները, 
անձեռոցիկները, խոհանոցային սրբիչների 
գլանափաթեթները և զուգարանի թղթի գլանա-
փաթեթները. թղթից կամ պլաստ մասսայից պատ-
րաստված փաթեթա վորումներ. պլաստ մասսայե 
նյութեր օճառի, ճարպազերծիչ միջոցների, լվացող 
միջոցների փաթեթավորման համար.

դաս 21. կանգնակներ, բռնիչներ, տարողու-
թյուններ և բաշխիչներ թղթի, թղթե սրբիչների, 
հեղուկ օճառի, օդի հոտազերծիչների և այլ տնային, 
խոհանոցային կամ հարդարանքի ապրանք ների 
համար. արկղեր, արկղեր հիգիենիկ ապրանքների 
համար, լաթեր մաքրություն անելու համար. 
տնային կամ խոհանոցային կահկարասի և սպասք 

(բացառությամբ ազնիվ մետաղներից պատ-
րաստվածների կամ դրանցով պատվածների).

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
անկողնու և սեղանի սպիտակեղեն՝ գործվածքային, 
ոչ գործվածքային կամ համակցված թղթի հետ. 
անկողնու և սեղանի ծածկոցներ, սավաններ.

դաս 35. գործարար (բիզնես) տեղեկատվության 
առցանց տրամադրման ծառայություններ 
տվյալների համակարգչային հիմնապաշարներից 
կամ ինտերնետից. նմուշների տարածում. 
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներում.

դաս 38. համակարգչային հիմնապաշար 
մուտքի ապահովում, որում հավաքված են առողջա-
պա հության, հիգիենիկ խնամքի և ծերերի խնամքի 
վերա բերյալ տեղեկություններ. ինտերնետ մուտքի 
ապահովում տեղեկատվության հաղորդման և 
տարած ման նպատակով.

դաս 41. կրթություն. անձնական խնամքի, 
առողջապահության և ծերերի խնամքի հետ 
կապված կրթական ծառայություններ. անձնական 
խնամքի, առողջապահության և ծերերի խնամքի 
հետ կապված կրթական սեմինարների կազմա-
կերպում և անցկացում.

դաս 42. արդյունաբերական վերլուծումների 
և հետազոտությունների ծառայություններ թղթի 
արդյունաբերության ոլորտում, ներառյալ տնային, 
հիգիենիկ, սանիտարական և կոսմետիկական 
նպատակների համար թղթե և բամբակե ապրանք-
ների ոլորտը. որակի ապա հովման ոլորտում 
խորհրդատվություն. երթևեկի և այցելուների 
տվյալների, սպառման և պաշարների մակարդակի 
վերլուծության որակի բարելավման հետ կապված 
խորհրդատվություն և վերլուծումներ.

դաս 44. առողջապահական ծառայություններ. 
առողջության հետ կապված խորհրդատվական 
ծառայություններ. անհատա կանացված առողջա-
պահական ծառայությունների պլանավորման, 
կազմա կերպման և մշտադիտարկման ծառա-
յություններ, ներառյալ այդպիսի ծառայությունների 
տրամա դրումը առցանց կամ ինտերնետի միջոցով. 
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յություններ։

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

(210) 20170464
(220) 04.04.2017
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(730) ԷսՍիԷյ Հայջին Փրոդաքթս ԱԲ, SE 
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ. 

նյութեր լվացքի համար. լվացող միջոցներ. պատ-
րաստուկ ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. մաշկի 
խնամքի միջոցներ, այն է՝ լվացվելու կրեմներ, 
մաքրման կրեմներ, խոնավարար միջոցներ, 
լոսյոններ մաշկի համար, պաշտպանիչ կրեմներ, 
ցինկով կրեմներ, ձեռքերը լվանալու նյութեր, ոչ 
բուժական օճառներ, հատով օճառ. օծանելիք, 
եթերային յուղեր. լոգանքի յուղեր. ոչ բուժական 
շամպուններ և լավորակիչներ. մազերի ժել. 
սափրվելու լոսյոններ. ոչ բուժական ատամի 
մածուկներ. հոտա զերծիչներ. միանգամյա օգտա-
գործման տոգոր ված թղթե և բամբակե պարագաներ 
մաքրման, հիգիենայի և կոսմե տիկական 
նպատակ ների համար. բամբակ կոսմե տիկական 
նպատակ ների համար. բամբակե տամպոններ 
կոսմե  տիկական նպատակ ների համար.

դաս 5. դեղագործական լոսյոններով 
տոգորված միանգամյա օգտա գործման թղթե և 
բամ բակե պարա գաներ մաքրման և հիգիենիկ 
նպա տակների համար. բարձիկներ կրծքով կերա-
կրելիս օգտագործելու համար. միանգամյա 
օգտա գործման խանձարուրներ. կիսավարտիք-
տակա շորեր. ամենօրյա միջադիրներ. տամ-
պոններ. հիգիենիկ միջադիրներ (սրբիչներ) և 
այլ խոնավածուծ պարագաներ հիգիենիկ նպա-
տակների համար. քսուքներ դեղա գործական 
նպա տակների համար. ախտորոշման միջոցներ 
դեղա գործական նպատակների համար. վերքի 
մաքրման հավաքակազմեր՝ կազմված վերքի 
մաքրման բժշկական միջոցներից և վիրակապերից. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, վիրա-
կապեր, բժշկական ժապավեններ, կալանդներ 
(բանդաժներ) հիգիենիկ և (կամ) բժշկական նպա-
տակների համար.

դաս 9. առողջապահության, անձնական 
խնամքի, անպա  հությամբ տառա պողների խնամքի 

և ծերերի խնամքի բոլոր հայեցակետերի վերա-
բերյալ տեղեկու թյուններ պարունակող ցան-
կացած տեսքի համա կարգչային ծրագրային 
ապահովում. միզար ձակ ման պատկերի չափման 
հետ կապված համա կարգչային ծրագրային 
ապահովում. տեղեկատվության հաղորդման 
սարքեր. տեղեկատվության պահպանման սարքեր. 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ և 
պարագաներ. հաղորդակցության սարքա վորումներ. 
սենսորներ և դետեկտորներ. ծրա գրային ապա-
հովում գործարարության ասպա րեզում գործերի 
կառավարման և հաճախորդների սպասարկման 
վերլուծության համար, երթևեկի և այցելուների 
տվյալների, սպառման և պաշարների մակարդակի 
վերլուծության համար. ծրագրային ապահովում 
գործառնությունները կառավարելու և օպտի-
մալացնելու համար, ծրագրային ապա հովում որակի 
բարելավման համար. ծրա գրային ապահովում 
հաճախորդներին և աշխա տակիցներին երթևեկի և 
այցելուների տվյալների, սպառման և պաշարների 
մակարդակի վերաբերյալ տեղեկատվություն 
տրամադրելու համար. ծրագրային ապահովում 
հավելվածների տեսքով. համակարգչային համա-
կարգեր օդափոխման, օդի մաքրման և օդի 
թարմացման սարքերի և կայանքների, հիգիենիկ 
սարքավորանքի և կայանքների, մասնավորապես՝ 
զուգարանների, միզամանների (սանիտարական 
սարքավորանք), լվացարանների, ձեռքերը 
չորացնելու սարքերի, սրբիչների բաշխիչների, 
օճառի բաշխիչների, զուգարանի թղթի բաշխիչների, 
աերոզոլային տարողու թյուն ների ավտոմատ 
կառավարման համար.

դաս 10. օրթոպեդիկ պահող վիրակապեր և 
օրթոպեդիկ կալանդներ և գուլպեղեն. բժշկական 
սեղմող (կոմպրեսիոն) երկար գուլպաներ, զուգա-
գուլպաներ և կարճագուլպաներ, բժշկական պահող 
երկար գուլպաներ. գիպսի կապեր և կալանդներ 
օրթոպեդիկ նպատակների համար. վիրաբուժական 
սևեռաթիթեղներ. օրթոպեդիկ իրեր. խծուծման 
նյութեր օրթոպեդիկ նպատակների համար 
(ընդգրկված այս դասում).

դաս 16. թուղթ և թղթե իրեր, այն է՝ սրբելու, 
չորացնելու, մաքրելու և ողորկելու (փայլեցնելու) 
թղթեր և լվանալու թղթեր՝ գլանափաթեթի տեսքով 
կամ նախապես կաղապարված. թաղանթանյութից 
ջնջոցներ. թղթե սրբիչներ, թղթե թաշկինակներ, 
թղթե անձեռոցիկներ, խոհանոցային թղթե սրբիչներ 
գլանափաթեթի տեսքով և զուգարանի թուղթ 
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գլանափաթեթի տեսքով. թղթե ձեռնոցներ լվանալու 
համար. թղթե կամ պլաստ մասսայե տոպրակներ 
(ծրարներ, կապոցներ). թղթե պաշտպանիչ 
պատյաններ. թղթե պաշտպանիչ պատյաններ 
պլաստ մասսայե հակառակ երեսով. մանկական 
կրծկալներ. սեղանի թղթե սփռոցներ.

դաս 20. ոչ մետաղական անշարժ կանգնակներ, 
բռնիչներ և բաշխիչներ թղթից պատ րաստված 
ապրանքների համար, ինչպիսիք են սրբիչները, 
անձեռոցիկները, խոհանոցային սրբիչների 
գլանափաթեթները և զուգարանի թղթի գլանա-
փաթեթները. թղթից կամ պլաստ մասսայից պատ-
րաստված փաթեթա վորումներ. պլաստ մասսայե 
նյութեր օճառի, ճարպազերծիչ միջոցների, լվացող 
միջոցների փաթեթավորման համար.

դաս 21. կանգնակներ, բռնիչներ, տարողու-
թյուններ և բաշխիչներ թղթի, թղթե սրբիչների, 
հեղուկ օճառի, օդի հոտազերծիչների և այլ տնային, 
խոհանոցային կամ հարդարանքի ապրանք ների 
համար. արկղեր, արկղեր հիգիենիկ ապրանքների 
համար, լաթեր մաքրություն անելու համար. 
տնային կամ խոհանոցային կահկարասի և սպասք 
(բացառությամբ ազնիվ մետաղներից պատ-
րաստվածների կամ դրանցով պատվածների).

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
անկողնու և սեղանի սպիտակեղեն՝ գործվածքային, 
ոչ գործվածքային կամ համակցված թղթի հետ. 
անկողնու և սեղանի ծածկոցներ, սավաններ.

դաս 35. գործարար (բիզնես) տեղեկատվության 
առցանց տրամադրման ծառայություններ 
տվյալների համակարգչային հիմնապաշարներից 
կամ ինտերնետից. նմուշների տարածում. 
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներում.

դաս 38. համակարգչային հիմնապաշար 
մուտքի ապահովում, որում հավաքված են առողջա-
պա հության, հիգիենիկ խնամքի և ծերերի խնամքի 
վերա բերյալ տեղեկություններ. ինտերնետ մուտքի 
ապահովում տեղեկատվության հաղորդման և 
տարած ման նպատակով.

դաս 41. կրթություն. անձնական խնամքի, 
առողջապահության և ծերերի խնամքի հետ 
կապված կրթական ծառայություններ. անձնական 
խնամքի, առողջապահության և ծերերի խնամքի 
հետ կապված կրթական սեմինարների կազմա-
կերպում և անցկացում.

դաս 42. արդյունաբերական վերլուծումների 
և հետազոտությունների ծառայություններ թղթի 
արդյունաբերության ոլորտում, ներառյալ տնային, 
հիգիենիկ, սանիտարական և կոսմետիկական 
նպատակների համար թղթե և բամբակե ապրանք-
ների ոլորտը. որակի ապա հովման ոլորտում 
խորհրդատվություն. երթևեկի և այցելուների 
տվյալների, սպառման և պաշարների մակարդակի 
վերլուծության որակի բարելավման հետ կապված 
խորհրդատվություն և վերլուծումներ.

դաս 44. առողջապահական ծառայություններ. 
առողջության հետ կապված խորհրդատվական 
ծառայություններ. անհատա կանացված առողջա-
պահական ծառայությունների պլանավորման, 
կազմա կերպման և մշտադիտարկման ծառա-
յություններ, ներառյալ այդպիսի ծառայությունների 
տրամա դրումը առցանց կամ ինտերնետի միջոցով. 
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յություններ։

--------------
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(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ. 

նյութեր լվացքի համար. լվացող միջոցներ. պատ-
րաստուկ ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. մաշկի 
խնամքի միջոցներ, այն է՝ լվացվելու կրեմներ, 
մաքրման կրեմներ, խոնավարար միջոցներ, 
լոսյոններ մաշկի համար, պաշտպանիչ կրեմներ, 
ցինկով կրեմներ, ձեռքերը լվանալու նյութեր, ոչ 
բուժական օճառներ, հատով օճառ. օծանելիք, 
եթերային յուղեր. լոգանքի յուղեր. ոչ բուժական 
շամպուններ և լավորակիչներ. մազերի ժել. 
սափրվելու լոսյոններ. ոչ բուժական ատամի 
մածուկներ. հոտա զերծիչներ. միանգամյա օգտա-
գործման տոգոր ված թղթե և բամբակե պարագաներ 
մաքրման, հիգիենայի և կոսմե տիկական 
նպատակ ների համար. բամբակ կոսմե տիկական 
նպատակ ների համար. բամբակե տամպոններ 
կոսմե  տիկական նպատակ ների համար.
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դաս 5. դեղագործական լոսյոններով տոգոր-
ված միանգամյա օգտա գործման թղթե և բամ-
բակե պարա գաներ մաքրման և հիգիենիկ 
նպա տակների համար. բարձիկներ կրծքով 
կերա կրելիս օգտագործելու համար. միանգամյա 
օգտա գործման խանձարուրներ. կիսավարտիք-
տակա շորեր. ամենօրյա միջադիրներ. տամ-
պոններ. հիգիենիկ միջադիրներ (սրբիչներ) և 
այլ խոնավածուծ պարագաներ հիգիենիկ նպա-
տակների համար. քսուքներ դեղա գործական 
նպա տակների համար. ախտորոշման միջոցներ 
դեղա գործական նպատակների համար. վերքի 
մաքրման հավաքակազմեր՝ կազմված վերքի 
մաքրման բժշկական միջոցներից և վիրակապերից. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, վիրա-
կապեր, բժշկական ժապավեններ, կալանդներ 
(բանդաժներ) հիգիենիկ և (կամ) բժշկական նպա-
տակների համար.

դաս 9. առողջապահության, անձնական 
խնամքի, անպա  հությամբ տառա պողների խնամքի 
և ծերերի խնամքի բոլոր հայեցակետերի վերա-
բերյալ տեղեկու թյուններ պարունակող ցան-
կացած տեսքի համա կարգչային ծրագրային 
ապահովում. միզար ձակ ման պատկերի չափման 
հետ կապված համա կարգչային ծրագրային 
ապահովում. տեղեկատվության հաղորդման 
սարքեր. տեղեկատվության պահպանման սարքեր. 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ և 
պարագաներ. հաղորդակցության սարքա վորումներ. 
սենսորներ և դետեկտորներ. ծրա գրային ապա-
հովում գործարարության ասպա րեզում գործերի 
կառավարման և հաճախորդների սպասարկման 
վերլուծության համար, երթևեկի և այցելուների 
տվյալների, սպառման և պաշարների մակարդակի 
վերլուծության համար. ծրագրային ապահովում 
գործառնությունները կառավարելու և օպտի-
մալացնելու համար, ծրագրային ապա հովում որակի 
բարելավման համար. ծրա գրային ապահովում 
հաճախորդներին և աշխա տակիցներին երթևեկի և 
այցելուների տվյալների, սպառման և պաշարների 
մակարդակի վերաբերյալ տեղեկատվություն 
տրամադրելու համար. ծրագրային ապահովում 
հավելվածների տեսքով. համակարգչային համա-
կարգեր օդափոխման, օդի մաքրման և օդի 
թարմացման սարքերի և կայանքների, հիգիենիկ 
սարքավորանքի և կայանքների, մասնավորապես՝ 
զուգարանների, միզամանների (սանիտարական 
սարքավորանք), լվացարանների, ձեռքերը 

չորացնելու սարքերի, սրբիչների բաշխիչների, 
օճառի բաշխիչների, զուգարանի թղթի բաշխիչների, 
աերոզոլային տարողու թյուն ների ավտոմատ 
կառավարման համար.

դաս 10. օրթոպեդիկ պահող վիրակապեր և 
օրթոպեդիկ կալանդներ և գուլպեղեն. բժշկական 
սեղմող (կոմպրեսիոն) երկար գուլպաներ, զուգա-
գուլպաներ և կարճագուլպաներ, բժշկական պահող 
երկար գուլպաներ. գիպսի կապեր և կալանդներ 
օրթոպեդիկ նպատակների համար. վիրաբուժական 
սևեռաթիթեղներ. օրթոպեդիկ իրեր. խծուծման 
նյութեր օրթոպեդիկ նպատակների համար 
(ընդգրկված այս դասում).

դաս 16. թուղթ և թղթե իրեր, այն է՝ սրբելու, 
չորացնելու, մաքրելու և ողորկելու (փայլեցնելու) 
թղթեր և լվանալու թղթեր՝ գլանափաթեթի տեսքով 
կամ նախապես կաղապարված. թաղանթանյութից 
ջնջոցներ. թղթե սրբիչներ, թղթե թաշկինակներ, 
թղթե անձեռոցիկներ, խոհանոցային թղթե սրբիչներ 
գլանափաթեթի տեսքով և զուգարանի թուղթ 
գլանափաթեթի տեսքով. թղթե ձեռնոցներ լվանալու 
համար. թղթե կամ պլաստ մասսայե տոպրակներ 
(ծրարներ, կապոցներ). թղթե պաշտպանիչ 
պատյաններ. թղթե պաշտպանիչ պատյաններ 
պլաստ մասսայե հակառակ երեսով. մանկական 
կրծկալներ. սեղանի թղթե սփռոցներ.

դաս 20. ոչ մետաղական անշարժ կանգնակներ, 
բռնիչներ և բաշխիչներ թղթից պատ րաստված 
ապրանքների համար, ինչպիսիք են սրբիչները, 
անձեռոցիկները, խոհանոցային սրբիչների 
գլանափաթեթները և զուգարանի թղթի գլանա-
փաթեթները. թղթից կամ պլաստ մասսայից պատ-
րաստված փաթեթա վորումներ. պլաստ մասսայե 
նյութեր օճառի, ճարպազերծիչ միջոցների, լվացող 
միջոցների փաթեթավորման համար.

դաս 21. կանգնակներ, բռնիչներ, տարողու-
թյուններ և բաշխիչներ թղթի, թղթե սրբիչների, 
հեղուկ օճառի, օդի հոտազերծիչների և այլ տնային, 
խոհանոցային կամ հարդարանքի ապրանք ների 
համար. արկղեր, արկղեր հիգիենիկ ապրանքների 
համար, լաթեր մաքրություն անելու համար. 
տնային կամ խոհանոցային կահկարասի և սպասք 
(բացառությամբ ազնիվ մետաղներից պատ-
րաստվածների կամ դրանցով պատվածների).

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
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անկողնու և սեղանի սպիտակեղեն՝ գործվածքային, 
ոչ գործվածքային կամ համակցված թղթի հետ. 
անկողնու և սեղանի ծածկոցներ, սավաններ.

դաս 35. գործարար (բիզնես) տեղեկատվու-
թյան առցանց տրամադրման ծառայություններ 
տվյալների համակարգչային հիմնապաշարներից 
կամ ինտերնետից. նմուշների տարածում. 
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներում.

դաս 38. համակարգչային հիմնապաշար 
մուտքի ապահովում, որում հավաքված են առողջա-
պա հության, հիգիենիկ խնամքի և ծերերի խնամքի 
վերա բերյալ տեղեկություններ. ինտերնետ մուտքի 
ապահովում տեղեկատվության հաղորդման և 
տարած ման նպատակով.

դաս 41. կրթություն. անձնական խնամքի, 
առողջապահության և ծերերի խնամքի հետ 
կապված կրթական ծառայություններ. անձնական 
խնամքի, առողջապահության և ծերերի խնամքի 
հետ կապված կրթական սեմինարների կազմա-
կերպում և անցկացում.

դաս 42. արդյունաբերական վերլուծումների 
և հետազոտությունների ծառայություններ թղթի 
արդյունաբերության ոլորտում, ներառյալ տնային, 
հիգիենիկ, սանիտարական և կոսմետիկական 
նպատակների համար թղթե և բամբակե ապրանք-
ների ոլորտը. որակի ապա հովման ոլորտում 
խորհրդատվություն. երթևեկի և այցելուների 
տվյալների, սպառման և պաշարների մակարդակի 
վերլուծության որակի բարելավման հետ կապված 
խորհրդատվություն և վերլուծումներ.

դաս 44. առողջապահական ծառայություններ. 
առողջության հետ կապված խորհրդատվական 
ծառայություններ. անհատա կանացված առողջա-
պահական ծառայությունների պլանավորման, 
կազմա կերպման և մշտադիտարկման ծառա-
յություններ, ներառյալ այդպիսի ծառայությունների 
տրամա դրումը առցանց կամ ինտերնետի միջոցով. 
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յություններ։

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

(210) 20170470
(220) 06.04.2017
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 

(540) 

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

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

(210) 20170471
(220) 06.04.2017
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
--------------

(210) 20170474
(220) 06.04.2017
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP 
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
--------------

(210) 20170477
(220) 07.04.2017
(730) Այ.Ջեյ. Թըբաքո Ինդըսթրի ՖԶԻ, AE 
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(540) 

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

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

(210) 20170482
(220) 10.04.2017
(730) Սքրիփս Նեթվորքս Ինթրնեշնլ (ՅուՔեյ) 
Լիմիթիդ, GB 
(540) 

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

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

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

(210) 20170483
(220) 10.04.2017
(730) Բայոջեն  ԷմԷյ Ինք., US 

(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ նյարդա-

բանության ոլորտում:
--------------

(210) 20170484
(220) 10.04.2017
(730) Բայոջեն  ԷմԷյ Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ նյարդա-

բանության ոլորտում:
--------------

(210) 20170492
(220) 12.04.2017
(730) «Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(540) 

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

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



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ



57

 

57

№ 04/2 
18 .04 . 20 17

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A23N12/00           3092  A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

F26B17/00            485  U
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СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1877
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիա
(11) Վկայական No 20983
73 (1) Ենթալիցենզատու  «Ռաշն Մենեջմենթ 
Հոթել Քամփնի» ՍՊԸ, Moskva, ul. Taganskaya, 
17/23, 109147, Russian Federation, RU
73 (2) Ենթալիցենզառու  «ԷյչԱյՈՒայ» ՍՊԸ, 
0009, Երևան, Բայրոնի փող. 3, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը  Ապրանքային նշանի 
գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը  ք. Երևան, Աբովյան, 
Պուշկինի փողոցների և Հյուսիսային պողոտայի 
խաչմերուկի հյուրանոց
Գրանցված է                      23.03.2017

_____________________

Գրանցում No 1878
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3426, 4000, 4001
73 (1) Իրավատեր  Սիթիզեն Հոլդինգզ 
Կաբուշիկի Կաիշա, առևտրայինը նաև՝ 
Սիթիզեն Հոլդինգզ Քո., Lթդ., 1-12, 6-chome, 
Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-shi, Tokyo, Japan, JP
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Սիթիզեն Տոկեյ 
Կաբուշիկի Կաիշա առևտրայինը նաև՝ Սիթիզեն 
Ուոչ Քո., Lթդ., 1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-
tokyo-shi, Tokyo, Japan, JP
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         05.04.2017

_____________________

Գրանցում No 1879
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18731
73 (1) Իրավատեր  «Մեգակոնցեռն» ՍՊԸ, 
Երևան, Արշակունյաց պ., 15, 9 տաղ., AM

73 (2) Իրավունքներն ստացող  «ԿՈՆՏԻ-
ՌՈՒՍ» բաժնետիրական ընկերություն, ul. Zolo-
taia 13, Kursk, 305000, Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         05.04.2017

_____________________

Գրանցում No 1880
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14370
73 (1) Իրավատեր  Կիմ Դո Կյուն, C-1205 Rich-
ensia, 72-1, Hannam-dong Yongsan-gu, Seul, 
Repubic of Korea, KR
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Թոմ Էն 
Թոմս Քո., Լթդ., 2nd Floor, Bedro Building, 10, 
Nonhyeon-ro 163-gil, Gangnam-gu, Seoul, 06031, 
Republic of Korea, KR
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         05.04.2017

_____________________

Գրանցում No 1881
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 23560
73 (1) Իրավատեր  «Մարքեթինգ գրուփ» 
ՍՊԸ, Երևան, Սպենդիարյան 5, բն. 4, 
իրավաբանական հասցե՝ Երևան, Արշակունյաց 
135ե, բն.9, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Էլինա 
Սահակյան, ք. Երևան, Մոսկովյան անցուղի 5, 
բն. 5, АМ
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        05.04.2017

_____________________
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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

183U       29.09.2016

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения

о прекращении правовой охраны товарного знака 

    21522                15.03.2017

    11949       01.03.2017

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

Տեղեկություններ
Օգտակար մոդելի արտոնագրի գործողության վերականգնման մասին 

Сведения
о восстановлении действия патента на полезную модель

N Արտոնագրի համարը

Номер патента

Վերականգնման մասին դիմումի 
ներկայացման թվականը

Дата поступления заявления 
о восстановлении действия 

патента

Արտոնագրի գործողության 
վերականգնման թվականը

Дата восстановления 
действия патента

1. 434U 05.04.2017թ. 10.04.2017թ.



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) 3092 (13)  A
A23N12/00

(21)  AM20150136 (22)  15.10.2015
(72) Ваграм Габзималян (AM), Альберт Нерсисян 
(AM), Варсеник Аветисян (AM) 
(73) Ваграм Габзималян, 0005, Ереван, Арцаха 1, 
кв. 32 (AM), Альберт Нерсисян, 1105, Вагаршапат, 
Абовян 30/1 (AM), Варсеник Аветисян, 0025, 
Ереван, Гераци 14, кв. 4 (AM) 
(54)  Машина для очистки корнеплодов
(57) Изобретение относится к пищевой 
промышленности и может быть использовано 
для очистки корневого клубня.

Машина для очистки корнеплодов содержит 
воронки для приёма неочищенных корнеплодов 
и очищающих жидкостей, отделенные друг 

от друга участки для сухой чистки, водяной 
очистки и водоотвода. Участки выполнены в 
виде одной целой цилиндрической емкости. 
На дне участка водоотвода выполнены поры. 
В центре цилиндрической емкости установлен 
вал, под острым углом к продольной оси вала 
прикреплены ковшовые составные лопасти. В 
верхней части цилиндрической емкости вдоль 
участка водоотвода параллельно друг другу 
установлено по три сопла. В нижней части 
участка водоотвода цилиндрической емкости 
установлен выполненный в виде полутрубы узел 
для отвода сточных вод.

Повышается эффективность очистки и 
дезинфекции клубней корнеплодов, 6 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

Сведения о выданных патентах

(51)  2017.01 (11) 485 (13)  U
F26B17/00

(21)  AM20150135U (22)  15.10.2015
(72) Альберт Нерсисян (AM) 
(73) Альберт Нерсисян, 1105, Вагаршапат, 
Абовян 30/1 (AM) 
(54)  Установка для сгущения распылением
(57) Полезная модель относится к пищевой 
промышленности.

Установка для сгущения распылением 
имеет последовательно соединенные 
емкость для хранения пюре полученных 
при переработке фруктов и овощей, насос, 
сгущающий аппарат, имеющий соединенный 
к электродвигателю распылительный диск, 
циклон для обезвоздушивания и осадки 
распыленного продукта. К одному выходу 

циклона последовательно соединены 
воздуходувка, испаритель, конденсатор, а к 
другому выходу посредствам приемной емкости 
соединена емкость для приема сгущенной 
массы. Другой вход емкости присоединен к 
сгущающему аппарату. Выход конденсатора 
соединен к нижней части сгущающего аппарата. 
Между емкостью для приема сгущенной 
массы и сгущающим аппаратом установлен 
контролирующий узел, определяющий содер-
жание сухих веществ в сгущенной массе и в 
соответствии с этим регулирующий количество 
оборотов электродвигателя распылительного 
диска. 

Повышается производительность сгущения 
пищевых жидкостей и обеспечивается 
повышение качество продукции, 2 ил. 

_____________________



67

ՄԱՍ 1
 

67

ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№04/2

18 .04 . 20 17

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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