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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) 2018.01 (11) 3153 (13) A
A43D 999/00
G01N 33/00

(21) AM20170059 (22) 07.04.2017
(72) Զոհրաբ Մինասյան (AM), Արուսյակ Աթոյան 
(AM) 
(73) Զոհրաբ Մինասյան, Գյումրի, Գորկու 33, 
բն. 10 (AM), Արուսյակ Աթոյան, 2703, Շիրակի 
մարզ, գ. Արեգնադեմ, 2-րդ փող. 3-րդ փակ. 3 
(AM) 
(54) Կոշիկի միացքների ամրության որոշման 
համակարգ
(57) Համակարգն ունի փորձարարական 
տեղամաս՝ դրանում տեղակայված 
կոշիկի միացքների ամրության որոշման 
սարքով, շարժաբերային տեղամաս և 
դրանում՝ կոշիկի միացքների ամրության 
որոշման սարքի հետ հոլովակների 
միջոցով փոխազդման հնարավորությամբ 
տեղակայված  շարժաբերային հանգույց: 

Փորձարարական տեղամասը լրացուցիչ 
ունի իր ստորին մասում տեղակայված, 
ջերմաստիճանի հավասարաչափ բաշխումն 
ապահովող, միմյանց միացված էլեկտրական 
շարժիչ և օդափոխիչ, դրան միացված տաքացիչ, 
խոնավային ռեժիմն ապահովող ջրաչափ 
անոթ՝ իր մեջ տեղադրված ջրատաքացիչով: 
Փորձարարական տեղամասն ունի նաև  իր 
վերին մասում տեղակայված ջերմության 
ճառագայթիչներ և տեղամասի պատերից 
մեկին ամրակցված խոնավաչափ:

Ապահովվում է փորձարկումների 
կատարումը ջերմության, խոնավության և 
ճառագայթման առանձին կամ համատեղ 
ազդեցության պայմաններում, 3 նկ.:

 ____________________

(51) 2018.01 (11) 3154 (13) A
C01D3/00
C01F7/00

(21) AM20160064 (22) 12.07.2016
(72) Սերգեյ Սահարունյան (AM), Էդիտա 
Նազարյան (AM), Աննետա Առուստամյան (AM) 
(73) Սերգեյ Սահարունյան, 0051, Երևան, 
Գրիբոյեդովի 3, բն. 33 (AM) 

(54) Սինիրիտի վերամշակման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է քիմիական տեխ-
նոլոգիային, մասնավորապես` սիլիցիումի երկ-
օքսիդով հարուստ սինիրիտի վերա մշակ ման 
եղանակին և կարող է օգտագործվել պո տաշի, 
կալիումի և նատրիումի այլ միացություն-
ների, սիլիկահողի ու արզնահողի ստացման 
տեխնոլոգիաններում:

Մանրացված սինիրիտից և հալեցնող 
ազդանյութից  պատրաստում  են բովա-
խառնուրդ, եռակալում 360-400°C 
ջերմաստիճանում, առանձնացնում են հեղուկ 
և պինդ ֆազերը, հեղուկ ֆազից անջատում 
են կալիումի և նատրիումի սիլիկատները, 
սիլիկահողը, սոդան և պոտաշը, իսկ պինդ 
ֆազից՝ արզնահողը:

Որպես հալեցնող ազդանյութ օգտագործում 
են կաուստիկ սոդա: Բովախառնուրդում 
ապահովում են Na2O:SiO2=(1,6-2,0):1,0 հարա-
բերակցությունը:

Պարզեցվում է եղանակը:  
____________________

(51) 2018.01 (11) 3155 (13) A
G09B 21/00

(21) AM20160062 (22) 08.07.2016
(72) Ռոբերտ Զալիբեկի Ջիջյան (AM) 
(73) Ռոբերտ Զալիբեկի Ջիջյան, 0014, Երևան, 
Դավիթ Անհաղթի 4, բն. 30 (AM) 
(54) Տակտիլային տեսողության սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է կույր և թույլ 
տեսողություն ունեցող մարդկանց համար 
նախատեսված սարքերին:

Սարքն ունի միմյանց հաջորդաբար միաց-
ված էլեկտրոնային ֆոտոխցիկ, ֆոտոէլեկտրո-
նային պատկերը երկչափ տակտիլային 
պատկերի կերպափոխման հանգույց, ինչպես 
նաև երկչափ տակտիլային պատկերի հարթ և 
ճկուն էկրան: Էկրանը կատարված է մարդու 
մաշկի համապատասխան հարթ հատվածի 
վրա ամրակցման հանգույցի միջոցով անշարժ 
կիպ սևեռման հնարավորությամբ:

Ընդլայնվում են սարքի ֆունկցիոնալ 
հնարավորությունները, արագացվում է 
տակտիլային պատկերի ընկալումը, 1 նկ.:

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

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

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 03-01 (11) 433  (13) S 
(21) 20170043  (22) 19.10.2017
(72) Կարեն Մխիթարյան (AM) 
(73) «ՄՊ ՎՈՒԴ» ՍՊԸ, Երևան, Քանաքեռ 9-րդ 
փող., 10-րդ տուն (AM) 
(54) Պայուսակներ (13 տարբերակ)
(55) 
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____________________

(51) 09-01 (11) 434  (13) S 
(21) 20170021  (22) 18.07.2017
(72) Դավիթ Ներսիսյան (AM) 
(73) Դավիթ Ներսիսյան (AM) 
(74) Ռ. Մանասերյան
(54) Շիշ
(55) 

____________________
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(51) 11-02 (11) 435  (13) S 
(21) 20170050  (22) 14.11.2017
(72) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան (AM)Սերգեյ 
Պետրոսի Դեմիրճյան (AM) 
(73) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան, Գյումրի, 
Հ. Ղանդիլյան փ., շ. 47, բն. 5 (AM) 
(54) Հուշանվերային մագնիս «Ձիթողցոնց 
տուն»
(55) 

____________________

(51) 25-03 (11) 436  (13) S 
(21) 20170020  (22) 18.07.2017
(72) Դավիթ Ներսիսյան (AM) 
(73) Դավիթ Ներսիսյան (AM) 
(74) Ռ. Մանասերյան
(54) Սուրճի վաճառքի տաղավար
(55) 
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20170082  (111) 26833
(220) 23.01.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 23.01.2027
(730) Փալդո Քո., Լթդ., KR 
(442) 03.04.2017
(540) 

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

որսամիս. մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր. սննդային 
սպիտակուցներ. ջրիմուռների սննդային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). սննդային 
դոնդողանյութ. անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի յուղ 
(սննդային). կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն երշիկ. 
արգանակի խտածոներ. բաղադրություններ 
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար. 
պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն. 
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. կոկոսի հեղուկ յուղ 
(սննդային). արգանակ. ապուրներ. չամիչ. 
մանր վարունգ (թթու դրած). սերուցք 
(կաթնամթերք). պանիրներ. շաքարած մրգեր. 
կրոկետներ. խեցգետնանմաններ (անկենդան). 
խուրմա. խեցգետիններ (անկենդան). ձկան 
սուկի. շրդանային մակարդներ. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. մրգային դոն դող. 
պտղամիս. սննդային դոնդող. մսային դոնդող. 
կոճապղպեղի  մուրաբա. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ  սննդի համար. ճարպա նյութեր 
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. 
յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների 
համար. ծովատառեխ (անկենդան). օմարներ 
(անկենդան). եգիպտացորենի յուղ (սննդային). 
յուղ արմավենու կորիզից (սննդային). քնջութի 
յուղ (սննդային). ոստրեներ անկենդան. 
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

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

դաս 30. արիշտա. վերմիշել. արագ 
պատրաստման արիշտա. սուրճի փոխա-
րինիչներ. բրինձ. տապիոկա և սագո. ալյուր և 
հացահատիկային մթերքներ. հաց. խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն) և հրուշակեղեն.  շաքար. 
մեղր. կերամաթ. խմորիչներ. հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց. ջրիմուռներ 
(համեմունք).  խողովակային մակարոններ. 
նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև անիսոն. 
հրուշակեղեն նոր տարվա տոնածառերը զար-
դարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր. սրճային 
բուրա վետարարներ.   սննդի    բուրա վետա-
րար ներ. սուր համեմունքներ (համեմանք). 
հաց ան խաշ խմորից. աղ սննդամթերքը 

պահածոյացնելու համար. պաքսիմատ. 
թխվածքաբլիթ. ածիկա յին գալետներ. 
անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. 
վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. 
սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք). 
կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի (ամոքանք). 
հացահատիկային արտադրանք. ծամոն 
(մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). 
թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակներ. մեխակ 
(ամոքանք). համեմունքներ. քաղցրավենիք. 
եգիպտացորենի փաթիլներ. ադիբուդի. 
կայունարարներ խփված սերուցքի համար. 
պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային 
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ 
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի. 
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում. 
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք. 
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային 
ալյուր. բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի 
ալյուր. մանանեխի փոշի. գարու ալյուր. 
սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. սննդային 
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 
բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար 
(բացառությամբ եթերային յուղերի). փոշի 
հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց 
խմոր հրուշակեղենի համար. կոճապղպեղ 
(ամոքանք). կապակցող նյութեր պաղպաղակի 
համար (սննդային սառույց). բնական կամ 
արհեստական սառույց. սառույց սառեցման 
համար. գլյուկոզա խոհարարական 
նպատակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
կապակցող նյութեր երշիկեղենի համար. 
մակարուն (նշով թխվածք).  մակարոնային 
արտադրանք. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. ածիկաշաքար. մաթ. կերա-
մափի օշարակ. անանուխ (դաղձ) քաղցրա-
վենիքի համար. մաքրած գարի. մանանեխ. 
մշկընկույզ. կուտապներ. գարեձավար. 
սենդվիչներ. պաստեղներ (հրուշակեղեն). 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). չոր 
թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. պատիճավոր պղպեղ 



ԳՅՈՒՏԵՐ

22

ՄԱՍ 1

22

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 01/1 

16 .0 1 . 20 18

(համեմանք). պիցաներ. պղպեղ (տաքդեղ). 
կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ (քաղցրակուտապ). 
պրալինե. ռավիոլի. մատուտակի կոնֆետներ 
(հրուշակեղեն). զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի 
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. վանիլին 
(վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. կուլեբյակա 
մսով (կերակուր). պաշտետով կարկանդակներ. 
տնային պայմաններում միսը փափկացնող 
մթերքներ. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի հիմքով 
ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). փաթիլներ (հացահատիկային 
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս 
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի 
համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. 
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար. 
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. 
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց), չատնի 
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. 
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. համեմունքներ սալաթների համար. 
թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. 
մսային թանձր ամոքանք. խյուս սոյայի ունդերից 
(համեմունք). հացահատիկների հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի ձավար. 
հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա (նատրիումի 
բիկարբոնատ սննդի համար). պահածոյացված 
բանջարանոցային խոտեր (համեմունքներ). 
արիշտայի (լապշայի) հիմքով ճաշատեսակներ. 
ջնարակ (քաղցրաշերտ) ամոքահունց խմորով 

թխվածքեղենի համար. աղանդերային մուսեր 
(հրուշակեղեն). մրգային խյուսեր (սոուսներ). 
մարինադներ. չիզբուրգեր (սենդվիչներ). 
պեստո (սոուս). բաղադրություններ 
խոզապուխտը ջնարակելու համար. կտավատի 
սերմ սննդի մեջ օգտագործելու համար. ցորենի 
ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
հացահատիկային սալիկներ սպիտակուցների 
բարձր պարունակությամբ. գինեքարաթթու 
խոհարարական նպատակների համար. 
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական 
նպատակների համար. սոուսներ 
մակարոնեղենի համար. հացահատիկային 
սալիկներ. արմավենու շաքար. պատրաստի 
խմոր. թեյի փոխարեն օգտագործվող ծաղիկներ 
կամ տերևներ. խմոր հրուշակեղենի համար. 
վարենիկներ (լցոնված խմորի գնդիկներ). 
պելմեններ (խմորի գնդիկներ մսի խճողակով). 
շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի 
համար. քաղցրավենիքից պատրաստված 
զարդարանքներ տորթերի համար. 
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. մանրացրած 
սխտոր (համեմունք). բաոցզի (չինական 
կարկանդակներ). բրնձե խմոր խոհարարական 
նպատակների համար. ցզյաոցզի (չինական 
պելմեններ). ռամեն (ճապոնական ճաշատեսակ 
լապշայի հիմքով). օկոնոմիակի (ճապոնական 
բարկահամ բլիթներ ). օկոնոմիակիի համար 
խմորախառնուրդ (ճապոնական բարկահամ 
բլիթներ). բուրիտո. գիմբապ (կորեական 
ճաշատեսակ բրնձի հիմքով). ուտելի թուղթ. 
ուտելի բրնձե թուղթ. թթու դրած բանջարեղեն 
սուր համեմունքով. 

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

դաս  35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. օգնություն գործարարության 
(բիզնեսի) կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների մասին. 
ազդագրերի փակցնում/ արտաքին գովազդ. 
ներմուծման-արտահանման գործակա լու-
թյունների ծառայություններ. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառայություններ. ինքնարժեքի վերլուծու-
թյուն. գովազդային նյութերի տարածում. 

լուսապատճենահանման ծառայություններ. 
վարձակալական գործակալությունների ծառա-
յություններ. գրասենյակային սարքերի և 
ապարատների վարձույթ. հաշվապահական 
գրքերի վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. աուդիտ (առևտրային 
գործունեության). խորհրդատվություն գործա-
րարության (բիզնեսի) կազմակերպման և 
կառավարման հարցերով. խորհրդատվություն 
աշխատակիցների անձնակազմը կառա-
վարելու հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության (բիզնեսի) կառավարման 
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. օգնություն առև-
տրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնար   կու թյունների կառավարման հար-
ցերում. փաստաթղթերի բազմացում 
(վերարտադրում). գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. գործնական 
փորձաքննություն գործարարության (բիզ-
նեսի) արդյունավետության փորձաքննական 
ծառայություններ. աճուրդային վաճառք. 
շուկայի ուսումնա սիրություն. առև-
տրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
(բիզնեսի) ասպարեզում. գովազդային 
նյութերի վարձույթ. խորհրդատվություն 
գործարարության (բիզնեսի) կազմակերպման 
հարցերով. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. ռադիոգովազդ. կոնյունկ-
տուրային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետազոտություններ. ծառայություններ 
հասա րա կական հարաբերությունների 
բնագավառում. սղագրական ծառայություններ. 
հեռուստագովազդ. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
խորհրդա տվություն գործարարության (բիզնեսի) 
կառավարման հարցերով. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության (բիզնեսի) 
ասպարեզում. տնտեսական կանխատեսում. 
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ցուցահանդեսների կազմակերպում առև տրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործ-
նական տեղեկատվություն. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. վճարման փաստա-
թղթերի նախապատրաստում. աշխա-
տակիցների հաստիքների համալրում. 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություն. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու 
ծառա յություններ բացակայող աբոնենտների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում 
երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով. 
հյուրա նոցների գործարարական (բիզնես) 
կառավարում. կառավարում ստեղծագործական 
գործարարության (բիզնեսի) ասպարեզում. 
տեղեկատվության հավաքում տվյալների 
համակարգչային բազաներում. տեղեկա-
տվության կանոնակարգում տվյալների 
համակարգչային բազաներում. առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով. 
լուսապատճենահանող սարքավորման 
վարձույթ. ինտերակտիվ գովազդ համա-
կարգչային ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար. գովազդային ժամանակի 
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության 
բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խորհուրդներ 
սպառողներին. հեռահաղորդակցական ծառա-
յությունների բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 

համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. գործարար (բիզնես) 
կառավարում մարզիկների համար. մարքեթինգ 
(շուկայավարում). հեռուստամարքեթինգի 
ծառայություններ. դեղագործական միջոց-
ների, անասնաբուժական և հիգիենիկ 
պատրաստուկների և բժշկական նշանա-
կության նյութերի մեծածախ կամ մանրածախ 
վաճառք. վաճառասեղանների վարձույթ, 
վաճառքի ցուցափեղկերի (ստենդների) 
վարձույթ. գործարար (բիզնես) և առևտրային 
հարաբերությունների ոլորտներում տեղեկա-
տվության տրամադրում. վաճառքի 
օժանդակման համար որոնման համակարգի 
օպտիմալացում. վեբ-կայքերի երթևեկի 
օպտիմալացում. գովազդային ծառայություններ 
«վճարել մեկ կտտոցով» ppc ծառայություններ. 
առևտրային միջնորդություն (ծառայություն). 
արտահաստիքային աշխատողների գործու-
նեության կառավարում. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և եզրափակում 
երրորդ անձանց համար. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 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 
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տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավատար-
մության ծրագրերի կառավարում. գովազդային 
սցենարների տեքստերի կազմում.

դաս  43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանա-
կա վոր բնակատեղով ապահովում. 
տե ղերի ամրագրմամբ (հյուրանոցներում, 
պանսիոններում) զբաղվող գործակալու-
թյուններ. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). ծերանոցների ծառայություններ. 
սրճարանների ծառայություններ. նախաճաշա-
րանների ծառայություններ. քեմպինգների 
ծառայություններ. ճաշարանների ծառայու-
թյուններ.ժամանակավոր բնակատեղերի 
վարձա կալում. պանսիոնների ծառայու թյուն-
ներ. զբոսաշրջիկների համար տների ծառա-
յություններ. հյուրանոցների ծառայություններ. 
մանկամսուրների ծառայություններ. ռեստո-
րան ների ծառայություններ. տեղերի ամրագրում 
պանսիոններում. տեղերի ամրագրում հյուրա-
նոցներում. ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ. խորտկարանների 
ծառայություններ. պանսիոններ կենդանիների 
համար. բարերի ծառայություններ. 
հանգստի բազաների ծառայություններ 
(կացարանի տրամադրում). շարժական 
շինությունների վարձույթ. տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար. 
մոթելների ծառայություններ. կահույքի, սեղանի 
սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 
սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար. վրանների վարձույթ. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու 
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող 
սարքերի վարձույթ. մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20170086 (111) 26834
(220) 24.01.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 24.01.2027

(730) «Ֆլայքոդ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 70, 
բն. 71, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս  42. ծրագրային ապահովման մշակում, 

որը ներառում է` ծրագրային ապահովման 
ստեղծումը, փոփոխությունների կատարումը, 
փորձարկումը և աջակցումը, պատվիրատուների 
համար կիրառական ծրագրերի ստեղծումը, 
համակարգերի ծրագրային ապահովման, 
կիրառական ծրագրերի, տվյալների հիմնա-
պահեստների, վեբ-կայքերի կառուցվածքի 
ու բովանդակության մշակումը և (կամ) 
մշակման և գործարկման համար անհրաժեշտ 
մեքենայական հրամանների ստեղծումը, 
ծրագրային ապահովման սարքաբերումը` 
որոշակի գործառույթների իրականացման 
համար մշակված կիրառական ծրագրերի 
վերափոխումը և հարմարեցումը պատվիրա-
տուների տեղեկատվական համակարգի 
միջավայրին, խորհրդատվական գործունեու-
թյուն համակարգչային տեխնոլոգիաների 
բնագավառում, որը ներառում է` համակարգ-
չային տեխնիկական միջոցների, ծրագրային 
ապահովման և կապի տեխնոլոգիաների 
ինտեգրված համակարգչային համակարգերի 
մշակումը և նախագծումը, օգտվողների 
ուսուցման հետ կապված ծառայությունները, 
համակարգչային համակարգերի կառավարման 
գործունեություն, որը ներառում է` ներցանցային 
կառավարումը և պատվիրատուների համար 
համակարգչային համակարգերի ստեղծումը 
և (կամ) տվյալների մշակման տեխնիկական 
միջոցների սպասարկումը և աջակցման 
այլ  ծառայությունները, տվյալների մշակում, 
ցանցում տեղեկատվության տեղաբաշխում 
և հարակից գործունեություն, որը ներառում 
է` ցանցում կայքերի տեղաբաշխման 
ենթակառուցվածքների ապահովումը, տվյալ-
ների մշակումը (օգտագործողների կողմից 
տրամադրված կամ բնօրինակ ծրագրերի 
կիրառմամբ տվյալների լրիվ մշակումը, 
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տվյալների ավտոմատացված մշակումն ու 
ներանցումն ապահովող ծառայությունները, 
ներառյալ` տվյալների հիմնապահեստների 
կառավաման ծառայությունները) և հարակից 
ծառայությունները, կայքերի տեղաբաշխման 
հետ կապված մասնագիտացված ծառայու-
թյունները, ինտերնետ ցանցում կայքերի 
տեղաբաշխում, տվյալների հոսընթաց 
փոխանցում (չբաժանված ըստ փաթեթների) 
կամ կիրառական ծրագրերի տեղաբաշխում, 
ծրագրային և ապարատային ռեսուրսների 
գործարկում, ընդհանուր ժամանակի 
տարանջատման ռեժիմում գործող կենտրո-
նական (համընդհանուր) համակարգչի միջոցով 
օգտվողների սպասարկում, վեբ-պորտալների 
հետ կապված գործողություններ, որոնք 
ներառում են` գործողություններ կապված 
վեբ-կայքերի հետ` որոշակի ձևաչափով 
ինտերնետում տեղադրված տվյալների 
ծավալուն հիմնապահեստների ձևավորման և 
սպասարկման համար որոնման համակարգերի 
կիրառում` հասցեներով կամ բովանդակությամբ 
հեշտ և հասանելի որոնում կազմակերպելու 
նպատակով, գործողություններ կապված այլ 
վեբ-կայքերի հետ, որոնք գործում են որպես 
ինտերնետի պորտալ, ինչպես, օրինակ, 
պարբերաբար թարմացվող տեղեկատվություն 
ապահովող լրատվական կայքերը, 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
կրթական, հետազոտական ծրագրերի 
իրականացում:

____________________

(210) 20170600  (111) 26835
(220) 03.05.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 03.05.2027
(730) Ռուբեն Մխիթարյան, ք. Գյումրի, Վարդ- 
թաղ. 1 մ/շ., շ. 5, բն. 82, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(526) «ARMENIA» և «GYUMRI» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

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

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

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդաս եղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկներ. զարդարանքներ մազերի համար. 
արհեստական մազեր։

____________________

(210) 20170604  (111) 26836
(220) 03.05.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 03.05.2027
(730) «Արարատ-լադա» ՓԲԸ, Երևան, Մազ-
մանյան թիվ 1, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(526) «MASTER’S MALL» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս  35. ավտոմեքենաների, ավտոյուղերի, 
հակասառեցման հեղուկների (անտիֆրիզների), 
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ավտոմեքենաների աքսեսուարների, տնտե-
սական, այգեգործական գործիքների 
և պարագաների, գյուղատնտեսական 
գործիքների, գյուղատնտեսական տեխնիկայի, 
սպորտային, որսորդական պարագաների, 
շինանյութերի, արհեստագործական և 
շինարարական գործիքների առևտուր.

դաս  36. առևտրի և սպասարկման ոլորտի 
տարածքների, այդ թվում՝ խանութների, 
ավտոսրահների, մարզասրահների, կրպակ-
ների, ճաշարանների, սրճարանների, 
գրասենյակների, տոնավաճառների համար 
տարածքների վարձով տրամադրում:

____________________

(210) 20170622  (111) 26837
(220) 05.05.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 05.05.2027
(730) «Ա.Տ. Արխ-Իդեա» ՍՊԸ, Երևան, Բայրոնի 
6, բն. 21, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, կանաչ և կարմիր գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս  1. անտիֆրիզներ (հակասառիչներ).
դաս  3. մաքրող և լվացող միջոցներ, սպասք 

լվանալու հեղուկ, օճառ, ապակիների մաքրման 
հեղուկ, սպիտակեցնող հեղուկ.

դաս  5. ախտահանիչ միջոցներ, մասնա-
վորապես՝ ախտահանող հեղուկներ:

____________________

(210) 20170735  (111) 26838
(220) 18.05.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 18.05.2027
(730) «Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 01.06.2017

(540) 

(511) 
դաս  34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
____________________

(210) 20170747  (111) 26839
(220) 19.05.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 19.05.2027
(730) «Գինեքար» ՍՊԸ, Վայոց ձորի մարզ, 
գյուղ Աղավնաձոր, AM 
(442) 16.08.2017
(540) 

(526) Բացի «GINEQAR» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, կարմիր, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  33. գինի:
____________________

(210) 20170809 (111) 26840
(220) 30.05.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 30.05.2027
(730) «Ռեսթ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արամի նրբ., 
շ. 5ա, բն. 9, AM 
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(442) 03.07.2017
(540) 

(526) «Cafe» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
շագանակագույն, բեժ, բաց դարչնագույն, բաց 
մոխրագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ, մասնա վորա-
պես՝ սրճարանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20170826  (111) 26841
(220) 05.06.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 05.06.2027
(730) «Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, 
ք. Գյումրի, Երևանյան խճուղի 171, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(511) 
դաս  32. գարեջուր. հանքային և գազա-

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 

մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20170878 (111) 26842
(220) 13.06.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 13.06.2027
(730) «Պրո լոջիստիկ» ՍՊԸ, Երևան, Վ. 
Վաղարշյան 1/2, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20170879  (111) 26843
(220) 13.06.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 13.06.2027
(730) «Պրո լոջիստիկ» ՍՊԸ, Երևան, Վ. 
Վաղարշյան 1/2, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20170880 (111) 26844
(220) 13.06.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 13.06.2027
(730) «Պրո լոջիստիկ» ՍՊԸ, Երևան, Վ. 
Վաղարշյան 1/2, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։ 
____________________
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(210) 20170894 (111) 26845
(220) 15.06.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 15.06.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արեգնազ 
Գրիկյան Ռոմեոյի, Երևան, Ռոստոմի 80, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(511) 
դաս  35. ծաղկի վաճառք.
դաս  42. ծաղիկների ձևավորում:

____________________

(210) 20170917  (111) 26846
(220) 20.06.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 20.06.2027
(730) Անդրանիկ Տոնյան, Երևան, Մ. Խորենացու 
47/1, բն. 51, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր.

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

____________________

(210) 20170929  (111) 26847
(220) 21.06.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 21.06.2027
(730) Դավիթ Հովհաննիսյան, Երևան, Մազ-
մանյան 5, բն. 60, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

(526) 28-րդ դասի «հոլեր (խաղալիքներ), խաղա-
լիքներ» ապրանքների և 41-րդ դասի «խաղա-
լիքների վարձույթ» ծառայության համար «հոլ» 
գրառումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, նարնջագույն և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  16. բրոշյուրներ. բուկլետներ. էջերը 
պահող բռնիչներ. էջանիշներ գրքերի համար. 
օրացույցներ. նկարներ. քարտեր. գրքեր. 
կոմիքսների գրքույկներ. տպված կտրոններ. 
թռուցիկներ (գովազդային թերթիկներ). 
տետրեր.

դաս  28. հոլեր (խաղալիքներ), խաղա-
լիքներ, տնային խաղեր, սեղանի խաղեր, 
խաղաթղթեր, խաղազառեր, խաղալիք 
պատկերաքանդակներ, տոնական թղթե 
գլխարկներ.

դաս  41. կրկնօրինակում. գրքերի հրատա-
րակում. հանգստի կազմակերպում. կրթական 
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում 
և անցկացում. խաղալիքների վարձույթ. 
սցենարներ գրելու ծառայություններ, բացի 
գովազդայինից:

____________________

(210) 20170967  (111) 26848
(220) 28.06.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 28.06.2027
(730) «Սլիիփ Շոփ» ՍՊԸ, Երևան, Ամառա-
նոցային 36, AM 
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(442) 15.09.2017
(540) 

(511) 
դաս  40. հագուստի կարում:

____________________

(210) 20170968 (111) 26849
(220) 28.06.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 28.06.2027
(730) «Սլիիփ Շոփ» ՍՊԸ, Երևան, Ամառա-
նոցային 36, AM 
(442) 15.09.2017
(540) 

(511) 
դաս  25. հագուստ:

____________________

(210) 20170975  (111) 26850
(220) 29.06.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 29.06.2027
(730) «Դաաառ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորքի 7-րդ 
զանգ., շ. 23, բն. 20, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր.

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

դաս  31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացահա-
տիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դաս երում. կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ:

____________________

(210) 20170985 (111) 26851
(220) 30.06.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 30.06.2027
(730) «Շանթ» ՍՊԸ, Գյումրի, Վազգեն 
Սարգսյանի փող., հեռուստակենտրոն, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, կապույտ, մանուշակագույն, բաց 
մանուշակագույն, երկնագույն, վարդագույն և 
բաց վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  38. հեռահաղորդակցություն։
____________________
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(210) 20171002  (111) 26852
(220) 06.07.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 06.07.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Հարու-
թյունյան, Արարատի մարզ, գ. Ձորակ, Տիգրան 
Մեծի 2-րդ նրբ., 1-ին փակ., տուն 6, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(511) 
դաս  18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 

կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի և 
արևի հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակ-
ներ, լծասարքեր և թամբագործական իրեր, 
սանձափոկեր և հագուստ կենդանիների 
համար.

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ:

____________________

(210) 20171006  (111) 26853
(220) 06.07.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 06.07.2027
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 01.08.2017

(540) 

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

դաս  34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի։
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20171023  (111) 26854
(220) 07.07.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 07.07.2027
(730) «Լևոն և Լամարա» դեղատուն ՍՊԸ, 
Երևան, Դավիթաշեն 1-ին թաղ., 21 շենք, AM 
(442) 01.09.2017
(540) 
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(526) «llc» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  35. դեղագործական միջոցների, 
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաս-
տուկների և բժշկական նշանակության նյութերի 
մեծածախ կամ մանրածախ վաճառք:

____________________

(210) 20171030  (111) 26855
(220) 10.07.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 10.07.2027
(730) «Կոմրա» ՍՊԸ, GE 
(442) 01.08.2017
(540)

(511) 
դաս  28. խաղեր, խաղային ավտոմատներ 

մոլեխաղերի համար, կանխավճարով աշխատող 
խաղային ավտոմատներ, խաղաթղթեր, 
խաղազառեր, խաղահաշվի նիշեր մոլախաղերի 
համար, խաղահաշվի նիշեր (ժետոններ) 
խաղերի համար.

դաս  41. ինտերնետ շահումով խաղերի 
և տոտալիզատորի կազմակերպում, 
մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ, 
խաղատների ծառայություններ (խաղեր), 
զվարճություններ, սպորտային և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում, իրական 
ժամանակում իներակտիվ խաղերի ոլորտում 
ծառայություններ, ինչպիսիք են` Բինգո, 
Պոկեր, Սլոտ մեքենաներ, սպորտային 
խաղադրույքներ, որոնք իրականացվում են 
ինտերնետի և բջջային հեռախոսների միջոցով, 
ինչպես նաև տոտալիզատորի կազմակերպում 
բուքմեյքերական կետերի միջոցով:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20171075  (111) 26856
(220) 18.07.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 18.07.2027

(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(526) Բացի «ԴԻԼԻՋԱՆ», «ДИЛИЖАН», «DILI-
JAN» բառերից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, վառ ոսկեգույն, կանաչ, կարմիր, 
սպիտակ, մոխրագույն և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս  32. գարեջուր:
____________________

(210) 20171077  (111) 26857
(220) 18.07.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 18.07.2027
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 
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(526) Բացի «ԴԻԼԻՋԱՆ», «ДИЛИЖАН», «DILI-
JAN» բառերից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, վառ ոսկեգույն, կանաչ, կարմիր, 
սպիտակ, մոխրագույն և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս  32. գարեջուր:
____________________

(210) 20171101  (111) 26858
(220) 21.07.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 21.07.2027
(730) «Սաս հոլդինգ» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պող. 18, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(526) «SWEET» և «Since 1993» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն, սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  16. ժապավեններ և տոպրակներ 
փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տպագիր արտադրանք.

դաս  30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 

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

____________________

(210) 20171102  (111) 26859
(220) 21.07.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 21.07.2027
(730) «Սաս հոլդինգ» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պող. 18, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(526) «SUPERMARKET» և «MERRY CHRISTMAS» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց դեղին, սպիտակ և ոսկեգույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  16. ժապավեններ և տոպրակներ 
փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տպագիր արտադրանք.

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։  

____________________
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(210) 20171103  (111) 26860
(220) 21.07.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 21.07.2027
(730) «Սաս հոլդինգ» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պող. 18, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(526) «SUPERMARKET» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կապույտ, սպիտակ, ոսկեգույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  16. ժապավեններ և տոպրակներ 
փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տպագիր արտադրանք.

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

____________________

(210) 20171104  (111) 26861
(220) 21.07.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 21.07.2027

(730) «Սաս հոլդինգ» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պող. 18, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(526) «SUPERMARKET» և «MERRY CHRISTMAS» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ վարդագույն, սպիտակ և ոսկեգույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  16. ժապավեններ և տոպրակներ 
փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տպագիր արտադրանք.

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

____________________

(210) 20171105  (111) 26862
(220) 21.07.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 21.07.2027
(730) «Սաս հոլդինգ» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պող. 18, AM 



ԳՅՈՒՏԵՐ

35

ՄԱՍ 1

35

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 01/1 

16 .0 1 . 20 18

(442) 01.08.2017
(540) 

(526) Բացի «www.sas.am» և «SAS» գրառումներից 
բնացած բոլոր արտահայտություններն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է կարմիր, սպիտակ և կապույտ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  16. ժապավեններ և տոպրակներ 
փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տպագիր արտադրանք.

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

____________________

(210) 20171106  (111) 26863
(220) 21.07.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 21.07.2027

(730) «Սաս հոլդինգ» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պող. 18, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(526) «SWEET» և «Since 1993» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
երկնագույն, ոսկեգույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  16. ժապավեններ և տոպրակներ 
փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տպագիր արտադրանք.

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

____________________

(210) 20171107  (111) 26864
(220) 21.07.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 21.07.2027



ԳՅՈՒՏԵՐ

36

ՄԱՍ 1

36

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 01/1 

16 .0 1 . 20 18

(730) «Սաս հոլդինգ» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պող. 18, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(526) «SWEET» և «Since 1993» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց դեղին, ոսկեգույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  16. ժապավեններ և տոպրակներ 
փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տպագիր արտադրանք.

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

____________________

(210) 20171108  (111) 26865
(220) 21.07.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 21.07.2027

(730) «Սաս հոլդինգ» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պող. 18, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(526) «SWEET» և «Since 1993» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
վարդագույն, ոսկեգույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  16. ժապավեններ և տոպրակներ 
փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տպագիր արտադրանք.

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

____________________

(210) 20171109  (111) 26866
(220) 21.07.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 21.07.2027



ԳՅՈՒՏԵՐ

37

ՄԱՍ 1

37

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 01/1 

16 .0 1 . 20 18

(730) «Սաս հոլդինգ» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պող. 18, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(526) «SWEET» և «Since 1993» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
մանուշակագույն, ոսկեգույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  16. ժապավեններ և տոպրակներ 
փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տպագիր արտադրանք.

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

____________________

(210) 20171124  (111) 26867
(220) 21.07.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 21.07.2027
(730) «Մայկրեդիտ» ունիվերսալ վարկային 
կազմակերպություն ՍՊԸ, ք. Երևան, Հ. 
Հակոբյան 3/20, AM 
(442) 16.08.2017
(540) 

(526) «credit» բառը և «UNIVERSAL CREDIT ORGA-
NIZATION» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
թանա քագույն, սպիտակ և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  36. ֆինանսական գործունեություն, 
դրամավարկային գործառնություններ, ապա-
հովա գրական գործակալի ծառայություններ։

____________________

(210) 20171130  (111) 26868
(220) 27.07.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 27.07.2027
(730) «Էներջի սիստեմս» ՍՊԸ, Երևան, 0010, 
Մաշտոցի 6/4, AM 
(442) 01.09.2017
(540) 

(526) «energy» և «systems» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, մոխրագույն, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  37. էլեկտրաէներգիայի խնայողու-
թյանը վերաբերող տեխնիկական սպասարկում.

դաս  42. խորհրդատվություն էլեկտրա-
էներգիայի խնայողության հարցերով, էլեկտրա-
էներգիայի  ոլորտում աուդիտ:

____________________

(210) 20171134  (111) 26869
(220) 28.07.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 28.07.2027
(730) «ՓիԷմ քոնսալթինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Լվովյան 19, բն. 116, AM 
(442) 01.09.2017
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

38

ՄԱՍ 1

38

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 01/1 

16 .0 1 . 20 18

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

դաս  35. հաշվապահական հաշվառման 
վարում, խորհրդատվություն գործարարության 
(բիզնեսի) կազմակերպման և կառավարման 
հարցերով.

դաս  41. հաշվապահական դասընթացներ:
____________________

(210) 20171139  (111) 26870
(220) 28.07.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 28.07.2027
(730) Արթուր Պողոսյան, Երևան, Քաջազնունու 
փ., շ. 11, բն. 58, AM 
(442) 16.08.2017
(540) 

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

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

դաս  25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս  28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա-

րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր.

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

դաս  39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս  43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

____________________

(210) 20171140  (111) 26871
(220) 28.07.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 28.07.2027
(730) Արթուր Պողոսյան, Երևան, Քաջազնունու 
փ., շ. 11, բն. 58, AM 
(442) 16.08.2017
(540) 

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

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

դաս  25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս  28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա -

րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնա ծառի 
զարդեր.

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

դաս  39. տրանսպորտային փոխադրումն եր. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպա նում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս  43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 

____________________
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(210) 20171146  (111) 26872
(220) 01.08.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 01.08.2027
(730) Ռիտա Սարգսյան, Երևան, Կոմիտաս 65, 
բն. 45, AM 
(442) 16.08.2017
(540) 

(511) 
դաս  33. գինի:

____________________

(210) 20171149  (111) 26873
(220) 02.08.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 02.08.2027
(730) «Էկովիլ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Արեշ 22 փ., 
97/2, AM 
(442) 16.08.2017
(540) 

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

դաս  11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, 
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական 
սարքեր։

____________________

(210) 20171154  (111) 26874
(220) 03.08.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 03.08.2027
(730) Էդուարդ Տեր-Ղազարյան, Երևան, 
Հանրապետության 82/18, AM 
(442) 01.09.2017

(540) 

(526) «Micro Art» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս  16. ինքնահոս գրիչներ. ալբոմներ. 
ալմանախներ. ազդագրեր, պլակատներ. 
տոմսեր. բլանկներ (տպագրված). ծանու-
ցագրեր (գրասենյակային). բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր). գրասենյակային բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր). բլոկնոտներ (նոթատետրեր) 
նկարչության, գծագրության համար. պոկովի 
թերթերով բլոկնոտներ (նոթատետրեր). 
բրոշյուրներ. բուկլետներ. թերթերով թղթեր 
(գրասենյակային). գրասենյակային թուղթ. 
փոստային թուղթ. փաթեթավորման թուղթ. 
թուղթ. բյուվարներ (սեղանի թղթապանակներ). 
տեղեկագրեր. թղթե կամ ստվարաթղթե 
ցուցանակներ. բռնիչներ փաստաթղթերի համար 
(գրասենյակային պարագաներ). ազդագրերի 
թղթե կամ ստվարաթղթե վահանակներ. 
սեղմիչներ կատալոգային քարտերի համար. 
էջանիշներ գրքերի համար. տպագրական 
հրատարակություններ. գրաֆիկական (գծա-
նկարչական) պատկերներ. օրացույցներ. 
մատիտներ. ավտոմատ մատիտներ. ածխային 
մատիտներ. նկարներ. նկարներ շրջանակված 
կամ չշրջանակված. քարտեր. հավաքաքարտեր, 
բացառությամբ խաղաքարտերի. կատալոգներ. 
գրքեր. կոմիքսների գրքույկներ. ծրարներ 
(գրասենյակային ապրանքներ). կնիքների, 
դրոշմակների տուփեր. ստվարաթղթե կամ 
թղթե տուփեր. թղթե ժապավեններ. կպչուն 
ժապավեններ գրասենյակային նպատակների 
համար. կպչուն ժապավեններ գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
ինքնասոսնձվող ժապավեններ գրասենյակա-
յին կամ կենցաղային նպատակների համար. 
թռուցիկներ (գովազդային թերթիկներ). 
վիսկոզից թերթեր փաթեթավորման 
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համար. վերականգնված թաղանթանյութից 
փափուկ թերթեր փաթեթավորման համար. 
կազմարարական նյութեր. թղթե կամ 
պլաստմասսայե տոպրակներ (ծրարներ, 
կապոցներ) փաթեթավորելու համար. 
մանկական թղթե կրծկալներ. ինքնասոսնձվող 
պիտակներ (գրասենյակային). կազմեր 
(գրասենյակային). շնորհավորական բացիկներ. 
փոստային բացիկներ. թղթե տոպրակներ. 
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար. 
գրքերի կազմեր. կնիքներ (գրասենյակային 
պարագաներ). պլաստմասսայե թաղանթներ 
փաթեթավորման համար. հենակալներ 
գրքերի համար. տակդիրներ կնիքների, 
դրոշմակնիքների, դրոշմակների համար. 
դրոցներ գրիչների և մատիտների համար. 
հենակալներ լուսանկարների համար. կպչուն 
պաստառ գրասենյակային նպատակների 
համար. դիմանկարներ. գրասենյակային 
պարագաներ, բացառությամբ կահույքի. 
գրենական պիտույքներ. տպագիր 
արտադրանք. թղթագրենական ապրանքներ. 
տրանսպարանտներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). լուսանկարներ. դրոշմակներ 
(կնիքներ). պիտակներ, բացառությամբ 
գործվածների.

դաս  41. ներկայացումների տոմսերի 
ամրա գրում. գրքերի հրատարակում. տեղեկա-
տվություն զվարճության հարցերով. հրապա-
րակումների մանրակերտում, բացառությամբ 
գովազդայինների. միկրոֆիլմերի ստեղծում. 
գործնական հմտությունների ուսուցում 
(ցուցադրություն). ցուցահանդեսների 
կազմա կերպում մշակութային կամ 
կրթության նպատակներով. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). կինոֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային հոլովակների. 
գրքերի և պարբերականների առցանց 
հրա պարակում. տեքստային նյութերի 
հրապարակում, բացառությամբ գովազդային 
նյութերի. թանգարանների ծառայություններ 
(շնորհանդեսներ, ցուցահանդեսներ). կրթադաս 
տիարակչական ծառայություններ:

____________________

(210) 20171155  (111) 26875
(220) 03.08.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 03.08.2027  
(730) «Ֆրեդա» ՍՊԸ, Երևան, Նաիրի Զարյան 
22ա, AM 
(442) 16.08.2017
(540) 

(526) «LLC» գրառումը և «CONSULTING COM-
PANY» արտահայտությունն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, կարմիր և բաց մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  35. հաշվապահական գրքերի վարում:
____________________

(210) 20171184  (111) 26876
(220) 14.08.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 14.08.2027
(730) «Գլոբալ բյութի» ՍՊԸ, ՀՀ Արագածոտնի 
մարզ, ք. Աշտարակ, Գ. Նժդեհի 26, AM 
(442) 01.09.2017
(540) 

(526) «PROFESSIONAL» բառն ինքնուրույն 
պահպա նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մորեգույն, վարդագույն, սպիտակ և մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս  44. վարսահարդարման, դիմա հար-

դար ման և մատնահարդարման ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20171189  (111) 26877
(220) 16.08.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 16.08.2027
(730) «Արտ-Լար» ՍՊԸ, Երևան, Գարեգին 
Նժդեհի 48/2, AM 
(442) 01.09.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմիր և մոխրագույն գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս  35. գործերի կառավարում գործարա-
րության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ. հաշվապահական ծառա-
յություններ.

դաս  45. իրավաբանական ծառայություններ:
____________________

(210) 20171190  (111) 26878
(220) 17.08.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 17.08.2027
(730) «Պրոմեթեյ բանկ» ՓԲԸ, Երևան, 
Հանրապետության 44/2, AM 
(442) 15.09.2017
(540) 

(511) 
դաս  36. ֆինանսական գործունեություն, 

դրամավարկային գործառնություններ:
____________________

(210) 20171192  (111) 26879
(220) 17.08.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 17.08.2027

(730) Հեղինե Արմենյան, Երևան, 16 թաղամաս, 
շ. 20, բն. 74, AM 
(442) 15.09.2017
(540) 

(511) 
դաս  41. զվարճությունների ծառայություն-

ներ. զվարճությունների կազմակերպում 
հյուրերի համար. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումն ական կամ զվարճալի). ֆիզիկական 
դաս տիարակություն. հանգստի կազմակեր-
պում. կրթադաս տիարակչական ծառա-
յություններ. մարմնամարզության ուսուցում. 
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն 
կամ կրթություն). առողջության ակումբների 
ծառայություններ (առողջարար և ֆիթնես-
մարզումներ). ժամանցային հանդիպումների 
ծրագրերի կազմում. սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. ֆիթնես-դաս երի 
անցկացում. կրկնուսույցի ծառայություններ. 

դաս  44. ծառայություններ արոմաթերա-
պիայի ոլորտում, ինքնազարգացման 
թրեյ նինգ ների կազմակերպում, կանանց 
ինքնազարգացման կենտրոնի ծառայու-
թյուններ. մերսում. հոգեբանների ծառայու-
թյուններ. ծիծաղաթերապիա, երգաթերապիա. 
հոգե-մարմնային թերապիա. լիցքաթափման 
թերապիա. լիցքավորման վարժություններ.

դաս  45. հանդիպումների կամ ծանոթու-
թյունների կազմակերպման ակումբների 
ծառայություններ. ամուսնության գործակա-
լությունների ծառայություններ. ոճաբանի 
խորհրդատվություն անձնական զգեստների 
վերաբերյալ:

____________________

(210) 20171195  (111) 26880
(220) 17.08.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 17.08.2027
(730) «Գրին» ՍՊԸ, Երևան, Մյասնիկյան պող., 
57, AM 
(442) 01.09.2017
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(540) 

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

դաս  41. ժամանցի և զվարճությունների 
կազմակերպում, մասնավորապես՝ լողավա-
զանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20171198  (111) 26881
(220) 18.08.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 18.08.2027
(730) «Զարմիկ» ՍՊԸ, Երևան, Դ. Անհաղթ 19, 
բն. 15, AM 
(442) 01.09.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, երկնագույն, կարմիր, նարնջագույն, 
դեղին, կանաչ, սև, յասամանագույն, դարչնագույն 
և վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  41. խոհարարական մրցումների կազ-
մա կերպում, խոհարարական դասընթացներ.

դաս  43. ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20171201  (111) 26882
(220) 18.08.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 18.08.2027
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 01.09.2017
(540) 

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ:

____________________

(210) 20171202  (111) 26883
(220) 18.08.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 18.08.2027
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 01.09.2017
(540) 

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ:

____________________

(210) 20171226  (111) 26884
(220) 24.08.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 24.08.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նարինե Ավա-
նեսյան Սանթուրի, Երևան, 0012, Արաբկիր, 
Սունդուկյան 90, բն. 34, AM 
(442) 15.09.2017
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կանաչ, դեղին, վարդագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, 
այգեգործական և անտառային մթերքներ. 
չմշակված կամ չվերամշակված hացահատիկ 
և սերմեր. թարմ մրգեր, բանջարեղեն և 
թարմ խոտաբույսեր. բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ և սերմեր. 
կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ 
կենդանիների համար. ածիկ.

դաս  35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ:

____________________

(210) 20171234  (111) 26885
(220) 24.08.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 24.08.2027
(730) «Զեննի» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 21, 
11 տարածք, AM 
(442) 15.09.2017
(540) 

(511) 
դաս  18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 

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

դաս  25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս  35. առևտուր:

____________________

(210) 20171235  (111) 26886
(220) 24.08.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 24.08.2027

(730) Ուայթ Սթար Ուոչ ՍԱ, CH 
(442) 15.09.2017
(540) 

(511) 
դաս  14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-

հալվածքներ. թանկարժեք  իրեր. թանկարժեք և 
կիսաթանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20171237  (111) 26887
(220) 25.08.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 25.08.2027
(730) Հայաստանի վերականգնվող էներգե-
տիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ 
(ՀՄԴ), Երևան, 0010, Պռոշյան 1-ին նրբ., տուն 
32, AM 
(442) 15.09.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, նարնջագույն, կանաչ և սպիտակ 
գունա յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծա ռա յություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյու-
նա բերական վերլուծումների և հետա-
զո տությունների  ծառայություններ. 
հա մա կարգ չային ապարատների և ծրագրային 
ապա    հովման մշակում և զարգացում:

____________________

(210) 20171257  (111) 26888
(220) 31.08.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 31.08.2027
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(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 
(442) 15.09.2017
(540) 

(511) 
դաս  32. գարեջուր:

____________________

(210) 20171258  (111) 26889
(220) 31.08.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 31.08.2027
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 
(442) 15.09.2017
(540) 

(511) 
դաս  32. գարեջուր:

____________________

(210) 20171259  (111) 26890
(220) 31.08.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 31.08.2027
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 
(442) 15.09.2017
(540) 

(511) 
դաս  32. գարեջուր:

____________________

(210) 20171264  (111) 26891
(220) 01.09.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 01.09.2027
(730) Արամ Հարությունյան, Երևան, Յան 
Ռայնիս 7, բն. 11, AM 
(442) 15.09.2017
(540) 

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ (բրենդի, 

գինի, օղի):
____________________

(210) 20171284  (111) 26892
(220) 07.09.2017 (151) 25.12.2017
   (181) 07.09.2027
(730) «Ֆորտունա տրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի 
12, AM 
(442) 15.09.2017
(540) 

(526) «Ապրանքներ տան համար Իտալիայից» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, կարմիր, սպիտակ և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  35. տնտեսական ապրանքների վաճառք:
____________________

(210) 20170411  (111) 26893
(220) 27.03.2017 (151) 10.01.2018
   (181) 27.03.2027
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 18.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20170472  (111) 26894
(220) 06.04.2017 (151) 10.01.2018
   (181) 06.04.2027
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(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

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

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

____________________

(210) 20170473  (111) 26895
(220) 06.04.2017 (151) 10.01.2018
   (181) 06.04.2027
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, մուգ կարմիր, ոսկեգույն, դեղին, նարնջագույն 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20170765  (111) 26896
(220) 23.05.2017 (151) 10.01.2018
   (181) 23.05.2027

(730) «Տան մոտ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան փ., շ. 
22ա, 74 տարածք, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

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

դաս 35. մանրածախ առևտուրի խանութ-
ների ծառայություններ:

____________________

(210) 20170918  (111) 26897
(220) 20.06.2017 (151) 10.01.2018
   (181) 20.06.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիանա Ծովի-
նարյան, Երևան, Մամիկոնյանց 56ա, բն. 19, AM 
(442) 01.09.2017
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է կարմիր, դեղին, կապույտ, վարդագույն, 
սև, սպիտակ և շագանակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. հագուստի վաճառք:
____________________

(210) 20170933  (111) 26898
(220) 22.06.2017 (151) 10.01.2018
   (181) 22.06.2027
(730) «Տորիա կառտա» ՍՊԸ, Երևան, Իսա-
հակյան 38/2, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, մոխրագույն և մանուշակագույն գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

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

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20170960 (111) 26899
(220) 27.06.2017 (151) 10.01.2018
   (181) 27.06.2027
(730) Բրաուն-Ֆորման Ֆինլընդ Լթդ., FI 
(442) 17.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20171000  (111) 26900
(220) 06.07.2017 (151) 10.01.2018
   (181) 06.07.2027
(730) Կարեն Դավթյան, Երևան, Դրոյի 6, բն. 
16, AM, Հայկ Մխիթարյան, Երևան, Դիմիտրովի 
նրբ., տուն 40/3, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Արա Խզմալյան

____________________

(210) 20171001  (111) 26901
(220) 06.07.2017 (151) 10.01.2018
   (181) 06.07.2027
(730) Կարեն Դավթյան, Երևան, Դրոյի 6, բն. 
16, AM, Հայկ Մխիթարյան, Երևան, Դիմիտրովի 
նրբ., տուն 40/3, AM 
(442) 17.07.2017
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(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Արա Խզմալյան

____________________

(210) 20171034  (111) 26902
(220) 10.07.2017 (151) 10.01.2018
   (181) 10.07.2027
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20171131  (111) 26903
(220) 27.07.2017 (151) 10.01.2018
   (181) 27.07.2027
(730) «Ատ.լանդ» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 26, 
բն. 21, AM 
(442) 16.08.2017
(540) 

(511) 
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր 

և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ 
և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր։

____________________

(210) 20171137  (111) 26904
(220) 28.07.2017 (151) 10.01.2018
   (181) 28.07.2027
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի տուն 43, AM 
(442) 16.08.2017
(540) 

(526)  «ԿՈՍՄԵՏԻԿՍ», «COSMETICS» և 
«КОСМЕТИКС» բառերն ինքնուրույն պահպա-
նու թյան օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. ոչ 
բուժական օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ, 
ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ։

____________________

(210) 20171206  (111) 26905
(220) 21.08.2017 (151) 10.01.2018
   (181) 21.08.2027
(730) «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM 
(442) 01.09.2017
(540) 

(526) «No1» գրառումն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

____________________

(210) 20171207  (111) 26906
(220) 21.08.2017 (151) 10.01.2018
   (181) 21.08.2027
(730) «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM 
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(442) 01.09.2017
(540) 

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

____________________

(210) 20171208  (111) 26907
(220) 21.08.2017 (151) 10.01.2018
   (181) 21.08.2027
(730) «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM 
(442) 01.09.2017
(540) 

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. հանրային 
սննդի օբյեկտների ծառայություններ:

____________________

(210) 20171209  (111) 26908
(220) 21.08.2017 (151) 10.01.2018
   (181) 21.08.2027
(730) «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM 
(442) 01.09.2017
(540) 

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. հանրային 
սննդի օբյեկտների ծառայություններ:

____________________

(210) 20171225  (111) 26909
(220) 24.08.2017 (151) 10.01.2018
   (181) 24.08.2027
(730) «Մեղրու պահածոների գործարան» ՓԲԸ, 
Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարանային 26, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 

(526) «Meghri Cannery Since 1930» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց կանաչ, մանուշակագույն և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. մուրաբաներ, ջեմեր, կոմպոտներ, 
բանջարեղենային պահածոներ, տարբեր 
մրգերից պատրաստված չրեր.

դաս 32. հյութեր և ըմպելիքներ, օշարակներ 
ըմպելիքների համար:

____________________
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(210) 20171327  (111) 26910
(220) 13.09.2017 (151) 10.01.2018
   (181) 13.09.2027
(730) Մհեր Տերտերյան, Երևան, Միկոյան 10, 
բն. 25, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կանաչ, բեժ, շագանակագույն և կապույտ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
____________________

(210) 20171394  (111) 26911
(220) 29.09.2017 (151) 10.01.2018
   (181) 29.09.2027
(730) «ՄԲՄ» ՍՊԸ, Երևան, Մանանդյան 33/21, AM 
(442) 16.10.2017
(540) 

(526) «cosmetics» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. մանրածախ և մեծածախ առևտուր, 
մասնավորապես` կոսմետիկական միջոցների 
վաճառք:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________
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Տեղեկություններ հանրահայտ ճանաչված 
ապրանքային նշանների մասին

(111) 59
(151) 06.12.2017
(152) 01.01.2015
(730) «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, Շահա-
միրյանների 22, AM
(511) 

դաս 34. ծխախոտ, սիգարետներ
(540)  

____________________

(111) 60 
(151) 06.12.2017
(152) 01.03.2017
(730)     «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ,  Երևան, Մասիսի 
31, AM
(511)

 դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք:
(540) 

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

4287  25.02.2028 Ալ-Աֆրահ Դիթրջենթս, SY

5640  20.08.2028 Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվենոստյու «Պետրո», RU

12537  18.07.2027 Պուբլիչնոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Վիմպել-Կոմմունիկացիի, RU

12658  26.12.2027 Արարատի մարզի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, 

     ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM

12870  05.11.2027 Անհատ ձեռնարկատեր Կարեն Վիրաբյան, Երևան,  

     Արշակունյաց 210/1, AM

12923  10.12.2027 «Ռոքարմ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Ջրվեժ, Մայակ թաղ. 44/1, AM

12924  10.12.2027 «Ռոքարմ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Ջրվեժ, Մայակ թաղ. 44/1, AM

13074  27.12.2027 «Հրատարակչություն Դյուալ» ՍՊԸ, ք. Աշտարակ, 

     Ն. Աշտարակեցու 54, AM

13075  27.12.2027 «Հրատարակչություն Դյուալ» ՍՊԸ, ք. Աշտարակ, 

     Ն. Աշտարակեցու 54, AM

13102  28.12.2027 Գարուշ Սամվելյան, Երևան, Լենինգրադյան 47/4, բն. 37, AM

13104  16.01.2028 «Մուլտի գրուպ» Կոնցեռն ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 21, AM

13131  30.08.2027 ԲՐՖ Ս.Ա., BR

13136  15.01.2028 «Տարերք-թվայն» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովայի պող. 11/2, AM

13180  20.12.2027 «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, Ահարոնյան 2, 0014, AM

13206  11.12.2027 «Նոյ-ֆիրմա» Արտադրական կոոպերատիվ,

      Երևան, Օրբելի 4, բն. 22, AM

13233  30.01.2028 Ջեներալ Միլս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

13240  31.01.2028 «Բարսիս» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 57/2, AM

13369  20.12.2027 Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Տեխնոնիկոլ», RU

13370  20.12.2027 Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Տեխնոնիկոլ», RU

13371  20.12.2027 Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Տեխնոնիկոլ», RU

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ԳՅՈՒՏԵՐ

52

ՄԱՍ 1

52

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 01/1 

16 .0 1 . 20 18

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

13375  22.02.2028 Ռիչեր Գեդեոն Նյրթ., HU

13403  11.04.2028 Ն.Վ. Սումաթրա Թբեքոու Թրեյդինգ Քամփնի, ID

13443  21.12.2027 Էքս Հասիենդա Լոս Քամիչայնս, Ս.Ա. դե Ք.Վ., MX

13444  21.12.2027 Էքս Հասիենդա Լոս Քամիչայնս, Ս.Ա. դե Ք.Վ., MX

13454  19.05.2028 Ջեներալ Միլս Մարքեթինգ, Ինք., US

13523  05.03.2028 Պուբլիչնոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Վիմպել-Կոմմունիկացիի, RU

13569  28.12.2027 Էքս Հասիենդա Լոս Քամիչինես, Ս.Ա. դե Ց.Վ., MX

13570  28.12.2027 Էքս Հասիենդա Լոս Քամիչինես, Ս.Ա. դե Ց.Վ., MX

13571  28.12.2027 Էքս Հասիենդա Լոս Քամիչինես, Ս.Ա. դե Ց.Վ., MX

13652  11.07.2028 Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP

13657  23.01.2028 Գերդ Բիլըրբեք ԳմբՀ, AT

13724  14.04.2028 Նովարթիս ԱԳ, CH

13728  11.02.2028 Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատ, 

     Երևան, Զաքիյան 7-2, AM

13819  18.06.2028 Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP

13932  03.12.2027 Վադիմ Կովալենկո, UA

14006  18.04.2028 Փ.Թ. Փութրա Սթաբաթ Ինդասթրի, ID

14012  02.07.2028 Դիսնեյ Էնթերփրայզիս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

14075  31.01.2028 «Բարսիս» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 57/2, AM



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) 20171462
(220) 16.10.2017
(730) «Հանի» ՍՊԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 48, 
թիվ 8, 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. ինտերիերի դիզայն:

____________________

(210) 20171432
(220) 09.10.2017
(730) Գոռ Քարամյան, ք. Բերդ, Ա. Մանուկյան 
12, AM 
(540) 

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

խական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիք-
ներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 

կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ:

____________________

(210) 20171446
(220) 12.10.2017
(730) Գրիգոր Եղիազարյան, Երևան, Ներքին 
Չարբախ, փ. 10, 38, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. լվացող միջոցներ, բացառությամբ 

արդյունաբերական և բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողերի, պատրաստուկներ 
մաքրելու համար, հեղուկներ ապակիների, այդ 
թվում՝ մաքրման համար, ժավելաջուր.

դաս 35. վաճառք:
____________________

(210) 20171449
(220) 12.10.2017
(730) ԴիՓի Բևրիջիս, KY 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.  
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց.
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դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։

____________________

(210) 20171456
(220) 13.10.2017
(730) «Էսկո-ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորքի 
5-րդ զնգ., Միկոյան 13, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդա-
նիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, մասնավորա-
պես՝ ատամնաբուժական հղկանյութեր, 
սպիտակուցային սննդամթերք բժշկական 
նպատակների համար, սպիտակուցային 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար, բժշկական սպիրտ, ալդեհիդներ 
դեղագործական նպատակների համար, օսլա 
դիետիկ կամ դեղագործական նպատակների 
համար, անզգայացնող միջոցներ, սամիթի 
յուղ բժշկական նպատակների համար, 
հականեխիչներ, բիսմութի պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար, 
օշարակներ դեղագործական նպատակների 
համար, դեղապատիճներ, դեղագործական 
պատրաստուկներ, վիտամինային պատրաս-
տուկներ, դեղեր փորկապության դեմ, եփուկներ 
դեղագործական նպատակների համար, 
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների 

համար, ցավազրկողներ, դեղամիջոցներ, 
հանքային ջրեր բժշկական նպատակների 
համար, էլիքսիրներ (դեղագործական 
պատրաստուկներ), բարդ եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար, պարզ 
եթերներ դեղագործական նպատակների 
համար, դեղաթուրմեր, դեղաբույսեր, ծամոն 
բժշկական նպատակների համար, թուրմեր 
բժշկական նպատակների համար, օժանդակ 
միջոցներ բժշկական նպատակների համար, 
դեղագործական ապրանքներ:

____________________

(210) 20171457
(220) 13.10.2017
(730) Հովիկ Զաքարյան, Շիրակի մարզ, ք. 
Գյումրի, Իսահակյան 8/8, AM 
(540) 

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

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



ԳՅՈՒՏԵՐ

5757

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 01/1

16 .0 1 . 20 18

մշակման սարքավորումներ և համակարգիչ-
ներ. համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ. մասնավորապես՝ ակնոցների 
շղթաներ, ակնոցների նրբաքուղեր, ակնոցներ, 
ակնոցների ապակիներ, ակնոցների շրջա-
նակներ, քթակնոցների (պենսնե) շրջանակներ, 
քթակնոցներ (պենսնե), ակնոցների 
պատյաններ.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ 
սարքեր, մասնավորապես՝ ապարանջաններ 
(թանկարժեք իրեր), ժամացույց–ապարան-
ջաններ, ժամացույցների ապարանջաններ, 
կախազարդեր ոսկերչական իրերի համար, 
կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր), շղթաներ 
(թանկարժեք իրեր), ժամացույցների 
շղթաներ, վզնոցներ (թանկարժեք 
իրեր), փողկապների սեղմիչներ, ձեռքի 
ժամացույցներ, ականջօղեր, կոշիկների 
ոսկյա զարդարանքներ, թևքաճարմանդներ, 
նվերի պատյաններ ժամացույցների համար, 
փողկապների գնդասեղներ, անմշակ կամ 
դրվագված արծաթեղեն, զարդատուփեր, 
ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք իրեր 
պատրաստելու համար, նվերների տուփեր 
թանկարժեք իրերի համար, ոչ թանկարժեք 
զարդեր (բիժուտերիա).

դաս 24. գործվածքներ և դրանց 
փոխարինիչներ. սպիտակեղեն կենցաղային 
օգտագործման համար. մանածագործական 
կամ պլաստմասսայե վարագույրներ, 
մասնավորապես՝ կենդանիների կաշին 
նմանակող գործվածքներ, քաթան (կտոր), 
գործվածքներ կանեփաթելից, գործվածքներ 
կոշիկների տակդիրների համար, գործվածքներ 
կոշիկների համար, բամբակե գործվածքներ, 
անկողնու ծածկոցներ, ներքնակ երեսներ, 
խտակտավ (վուշե գործվածք), սփռոցներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների, 
կրեպ (նոսր գործվածք), սպիտակեղենի 
գործվածքներ, գործվածքներ աստառի 
համար, սավաններ, պատանքներ, ձգուն 
(էլաստիկ) գործվածքներ, նախշավոր 
գործվածքներ ասեղնագործության համար, 
բայկա (խավոտ գործվածք), մազե գործվածք 
(պարկագործվածք), դաջովի չթե գործվածքներ, 

ջութե գործվածքներ, բրդե գործվածքներ, վուշե 
գործվածքներ, սրբիչներ մանածագործվածքից, 
բարձերեսներ, գործվածքներ արհեստական 
մետաքսից, տրիկոտաժի գործվածքներ, 
գործվածքներ թավաթելից, վերմակներ, 
ծածկոցներ, նյութեր մանածագործվածքի 
համար, գործվածքից տակաշորեր մանկիկների 
համար, գործվածքից խանձարուրներ 
մանկիկների համար.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ, 
մասնավորապես՝ կոշիկի սահելը խոչընդոտող 
հարմարանքներ, հագուստ ավտոմոբիլիստ-
ների համար, կոշիկ, բաղնիքի սանդալներ, 
բաղնիքի հողաթափներ, գուլպաներ (երկար), 
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ, գուլպաների 
կրկնակրունկներ, բերետներ, բլուզներ, բոաներ 
(մորթե վզպատներ՝ գորժետներ), գդակներ, 
տրիկոտաժեղեն, երկարաճիտ կոշիկներ, 
կիսակոշիկներ, կոշկաքթեր (կոշիկների մասեր), 
քուղերով կիսակոշիկներ, հագուստի օձիքներ, 
լիֆեր, թասակներ (գլխարկ), իրանակալներ 
(կանացի ներքնազգեստ), ներքնազգեստ, 
գլխանոցներ (հագուստ), բոլորագլխարկների 
շրջանակներ (հենք), հովարներ գլխարկների 
համար, գոտիներ (հագուստ), շալեր, խալաթ-
ներ, սվիտերներ, պուլովերներ, կարճագուլպա-
ներ, կապեր կարճագուլպաների համար, 
կախակապեր, կապեր երկար գուլպաների 
համար, կոշիկների ճտքեր, շապիկներ 
(բլուզներ), կրծքակալներ, բոլորագլխարկներ, 
մետաղե եզրակ կոշիկների համար, Մորթիներ 
(հագուստ), hանովի օձիքներ, զուգագուլպաներ, 
կոմբինեզոններ (հագուստ), առանց քուղերի 
սեղմիրաններ (գրացիաներ), կոստյումներ, 
պատրաստի հագուստ, մանկական վարտիքներ 
(ներքնազգեստ), ականջակալներ (հագուստ), 
փողկապներ, կոշկերեսներ, զանգապաններ, 
բրիջիներ, տաբատներ, վերնազգեստ, 
ձեռնոցներ (հագուստ), պատրաստի աստառ-
ներ (հագուստի տարրեր), վզպատներ, 
շարֆեր, տրիկոտաժե հագուստ, ներդիրներ 
շապիկների համար, էսպադրիլներ, մորթե 
թիկնոցներ, ցիլինդրներ, գաբարդիններ 
(հագուստ), սեղմիրաններ (ներքնազգեստ), 
գոտիներ (ներքնազգեստ), կրկնակոշիկներ, 
բաճկոնակներ, Փողքաժապավեններ, գլխա-
շոր, որը ծածկում է պարանոցը և ուսերը, 
մանտո, անջրանցիկ հագուստ, շրջազգեստ-
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ներ, մուֆտաներ (հագուստ), տնային կոշիկներ, 
կնգուղով վերարկու, մուշտակներ, լողափի 
զգեստներ, լողափի կոշիկ, զգեստներ, սաբոներ 
(կոշիկ), սանդալներ, կիսավարտիքներ, 
կրծկալներ, վերարկուներ, պատմուճաններ 
(պարեգոտներ), բրդյա բաճկոններ (հագուստ), 
բաճկոններ (հագուստ) քողեր (հագուստ), 
սպորտային կիսակոշիկներ, գլխակապեր 
(հագուստ), գլխանոցով բաճկոն, տակի 
շրջազգեստներ, կանացի ներքնաշապիկներ 
(կոմբինացիա), բոդի (կանացի ներքնազգեստ), 
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ), 
հագուստ արհեստական կաշվից, կաշվե 
հագուստ, թիկնոցներ, կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ, ժապավենակապ փողկապներ լայն 
եզրերով, կիսատաբատաձև շրջազգեստներ, 
պոնչոներ, լեգինսներ (շալվար), սարաֆաններ, 
կիսատաբատներ (ներքնազգեստ):

____________________

(210) 20171474
(220) 17.10.2017
(730) Էփլ Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգիչներ. համակարգչային 

սարքավորումներ. դյուրակիր համակարգիչներ. 
պլանշետային համակարգիչներ. հեռակապ 
սարքավորումներ և գործիքներ. հեռախոսներ. 
բջջային հեռախոսներ. սմարթֆոններ. անլար 
կապի սարքավորումներ ձայնի, տվյալների, 
պատկերների, աուդիո, վիդեո և մուլտիմեդիա 
բովանդակության փոխանցման համար. 
ցանցային կապի սարքավորումներ. դյուրակիր 
թվային էլեկտրոնային սարքեր, որոնք 
հնարավորություն են տալիս մուտք գործելու 
ինտերնետ և փոխանցելու, պահպանելու 
և ընդունելու հեռախոսային զանգեր, 
էլէկտրոնային փոստ և այլ թվային տվյալներ. 
կրովի  համակարգչային սարքավորումներ. 
կրովի թվային էլեկտրոնային սարքեր, 
որոնք հնարավորություն են տալիս մուտք 
գործելու ինտերնետ և փոխանցելու, 
պահպանելու և ընդունելու հեռախոսային 
զանգերի, էլէկտրոնային փոստի և այլ թվային 

տվյալների. սմարթ-ժամացույցներ. սմարթ-
ակնոցներ. սմարթ-մատանիներ. կրովի 
սարքեր ֆիզիկական ակտիվությանը հետևելու 
համար. էլեկտրոնային ապարանջաններ 
(չափիչ գործիքներ). էլեկտրոնային գրքեր. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում՝ 
նախատեսված համակարգիչների, կից 
սարքավորումների, բջջային սարքերի, բջջային 
հեռախոսների, սմարթ-ժամացույցների, 
սմարթ-ակնոցների, կրովի սարքերի, 
ականջակալերի, գլխադիր ականջակալների, 
հեռուստացույցներ, հեռուստացույցների 
կցուրդների, աուդիո և վիդեո վերարտադրման 
ու ձայնա- և տեսագրման սարքերի, 
տնային կինոթատրոնի համակարգերի և 
ժամանցային համակարգերի տեղադրման, 
կոնֆիգուրացիայի, վերահսկման և 
կառավարման համար. ծրագրային ապահովում 
հավելվածներ ստեղծելու համար. Խաղային 
ծրագրային ապահովում համակարգիչների 
համար. նախապես արձանագրված 
աուդիո, վիդեո և մուլտիմեդիա ներբեռնելի 
բովանդակություն. համակարգիչների կից 
սարքեր. կից սարքեր համակարգիչների, 
բջջային հեռախոսների, բջջային էլեկտրոնային 
սարքավորումների, կրովի էլէկտրոնային 
սարքերի, սմարթ-ժամացույցների, սմարթ-
ակնոցների, ականջակալերի, գլխադիր 
ականջակալների, հեռուստացույցների, հեռուս-
տացույցների կցուրդների և աուդիո և վիդեո 
վերարտադրման ու ձայնա- և տեսագրման 
սարքերի համար. կրովի կից սարքեր 
համակարգիչների, բջջային հեռախոսների, 
բջջային էլեկտրոնային սարքերի, սմարթ-
ժամացույցների, սմարթ-ակնոցների, սմարթ-
մատանիների, ականջակալերի, գլխադիր 
ականջակալների, հեռուստացույցների, հեռուս-
տացույցների կցուրդների և աուդիո և վիդեո 
վերարտադրման ու ձայնա- և տեսագրման 
սարքերի հետ օգտագործելու համար. 
բիոմետրիկ նույնականացման և ինքնությունը 
ստուգելու սարքեր. արագացումաչափներ. 
բարձրաչափներ. հեռավորություն չափող 
սարքեր. հեռաձայնագրման սարքեր. 
քայլաչափներ. ճնշման չափիչներ. ճնշման 
ցուցիչներ. մոնիտերներ, ցուցադրման 
էկրաններ, վիրտուալ իրականության գլխադիր 
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էկրաններ և սաղավարտներ համակարգիչների, 
սմարթֆոնների, բջջային էլեկտրոնային 
սարքերի, կրովի էլեկտրոնային սարքերի, 
սմարթ-ժամացույցների, սմարթ-ակնոցների, 
հեռուստացույցների, հեռուստացույցների 
կցուրդներ, և աուդիո և վիդեո վերարտադրման 
ու ձայնա- և տեսագրման սարքերի հետ 
օգտագործման համար. վիրտուալ և 
ընդլայնված իրականության գլխադիր 
էկրաններ, ակնոցներ, կառավարիչներ և 
սաղավարտներ. 3D ակնոցներ. քթակնոցներ 
(պենսնե). արևային ակնոցներ. ակնոցների 
ապակիներ. օպտիկական ապակիներ. 
օպտիկական դետալներ. օպտիկական 
սարքեր և գործիքներ. լուսանկարչական 
ապարատներ. բռնկալամպեր լուսանկարչական 
ապարատների համար.  համակարգիչների 
ստեղնաշարեր, «մկնիկ» տեսակի մանի-
պուլյատորներ (կից սարքավորումներ), 
մկնիկների գորգեր, համակարգչային տպիչներ, 
սկավառակակիրներ համակարգիչների 
համար, և կոշտ սկավառակակիրներ. 
ձայնագրման և ձայնի վերարտադրման 
էլեկտրական ապարատուրա. թվային աուդիո 
և վիդեո վերարտադրման ու ձայնա- և 
տեսագրման սարքեր. աուդիոդինամիկներ. 
ձայնի ընդունիչներ և ուժեղարարներ. 
ավտոտրանսպորտային աուդիո ապարատներ. 
ձայնագրման և ձայնի ճանաչման սարքեր. 
ականջակալներ. գլխադիր ականջակալներ. 
միկրոֆոններ. հեռուստացույցներ. հեռուստա-
ցույցային ընդունիչներ և մոնիտորներ. 
հեռուստացույցների կցուրդներ. ռադիո-
սարքեր. ռադիոհաղորդիչներ և ընդու-
նիչներ. օգտատերերի ինտերֆեյսներ 
ավտոմեքենաների մեջ գտնվող համակար-
գիչների և էլեկտրոնային  սարքերի 
համար, մասնավորապես` էլեկտրոնային 
կառավարման վահաններ, մոնիտորներ, 
թաչսքրին էկրաններ, հեռակառավարման 
ապարատուրա, դակիչ կայաններ, գծա-
յին միացիչներ (էլեկտրականություն), 
էլեկտրա կան փոխարկիչներ, ձայնի 
ակտի վացմամբ կառավարող սարքեր. 
դիրքորոշման համաշխարհային համակարգի 
ապարատներ (GPS). նավագնացական 
սարքեր և գործիքներ. նավագնացական 
սարքեր տրանսպորտային միջոցների 

համար (նավակողային համակարգիչներ). 
հեռակարավարման ապարատուրա նախա-
տեսված համակարգիչների, բջջային 
հեռախեսների, բջջային սարքերի, կրովի 
էլեկտրոնային սարքերի, սմարթ-ժամա-
ցույցների, սմարթ-ակնոցների, ական-
ջակալների, գլխադիր ականջակալների, 
աուդիո և վիդեո վերարտադրման 
ու ձայնա- և տեսագրման սարքերի, 
հեռուստացույցների, հեռուստացույցների 
կցուրդ ների, բարձրախոսների, ձայնի 
ուժեղարարների, տնային կինոթատրոնի 
համակարգի և ժամանցային համակարգերի 
համար. կրովի սարքեր՝ նախատեսված 
համակարգիչների, բջջային հեռախոսների, 
բջջային էլեկտրոնային սարքերի, սմարթ-
ժամացույցների, սմարթ-ակնոցների, ական-
ջակալների, գլխադիր ականջակալների, 
աուդիո և վիդեո վերարտադրման ու ձայնա- և 
տեսագրման սարքերի, հեռուստացույցների, 
հեռուստացույցների կցուրդների, բարձրա-
խոսների, ձայնի ուժեղարարների, տնային 
կինոթատրոնի համակարգերի և ժամանցային 
համակարգերի կառավարման համար. 
տեղեկատվության պահպանման համար 
նախատեսված սարքեր. Համակարգչային 
չիպեր. Էլեկտրական մարտկոցներ. լիցքավորող 
սարքեր կուտակիչների համար. Էլեկտրական 
և էլեկտրոնային միակցիչներ, կոմուտաց-
ման սարքեր, էլեկտրահաղորդալարեր, 
մալուխներ, լիցքավորող սարքեր էլեկտրական 
կուտակիչների համար, դոկեր, դակիչ կայաններ, 
և ադապտերներ համակարգիչների, բջջային 
հեռախոսներ, դյուրակիր համակարգիչների, 
համակարգիչների կից սարքերի, բջջային 
հեռախոսների, բջջային էլեկտրոնային 
սարքերի, կրովի էլեկտրոնային սարքերի, 
սմարթ-ժամացույցների, սմարթ-ակնոցների, 
ականջակալների, գլխադիր ականջակալների, 
աուդիո և վիդեո վերարտադրման ու ձայնա- և 
տեսագրման սարքերի, հեռուստացույցների, 
հեռուստացույցների կցուրդների հետ օգտա-
գործման համար. ինտերակտիվ թաչսքրին 
էկրաններ. ինտերֆեյսներ նախատեսված 
համակարգիչների, համակարգիչների 
էկրանների, բջջային հեռախոսների, բջջային 
էլէկտրոնային սարքերի, կրովի էլեկտրոնա-
յին սարքերի, սմարթ-ժամացույցների, 
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սմարթ-ակնոցների, հեռուստացույցների, 
հեռուստացույցների կցուրդների և աուդիո 
և վիդեո վերարտադրման ու ձայնա- և 
տեսագրման սարքերի համար. համակարգչային 
էկրանների, բջջային հեռախոսների էկրանների 
և սմարթ-ժամացույցների էկրանների 
համար հարմարեցված պաշտպանիչ 
թաղանթներ. Մասեր և պարագաներ համա-
կարգիչների, կից սարքավորումների, բջջային 
հեռախոսների, բջջային էլեկտրոնային 
սարքերի, կրովի էլեկտրոնային սարքերի, 
սմարթ-ժամացույցների, սմարթ-ակնոցների, 
ականջակալերի, գլխադիր ականջակալների, 
հեռուստացույցներ, հեռուստացույցների 
կցուրդների, աուդիո և վիդեո վերարտադրման 
ու ձայնա- և տեսագրման սարքերի համար. 
ծածկոցներ, պայուսակներ, պատյաններ և 
նրբաքուղեր համակարգիչների, բջջային 
հեռախոսների, բջջային էլեկտրոնային 
սարքերի, կրովի էլեկտրոնային սարքերի, 
սմարթ-ժամացույցների, սմարթ-ակնոցների, 
ականջակալերի, գլխադիր ականջակալների, 
հեռուստացույցների կցուրդների, աուդիո 
և վիդեո վերարտադրման ու ձայնա- և 
տեսագրման սարքերի համար. մոնոպոդներ 
(ձեռքի ամրակալաններ). լիցքավորող 
սարքեր էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրական վզնոցներ կենդանիներ 
վարժեցնելու համար. էլեկտրոնային ծոցա-
տետրեր. նամականիշներով վճարումների 
վերահսկողության ապարատներ. դրամ-
արկղային ապարատներ. կանխավճարով 
աշխատող ավտոմատների մեխանիզմներ. 
դիկտոֆոններ. հարմարանքներ զգեստների 
ներքևի մասը շտկելու համար. ընտրաձայները 
հաշվելու մեքենաներ. ապրանքների 
էլեկտրոնային բեռնապիտակներ. մրցանակի 
ընտրման համար մեքենաներ. Ֆաքսիմիլային 
ապարատներ. կշռման սարքեր և գործիքներ. 
չափիչներ. հայտարարությունների էլեկտրո-
նային տախտակներ. չափիչ սարքեր. 
մեկուսատախտակներ (սիլիկոնային 
թիթեղ ներ). ինտեգրալ սխեմաներ. ձայնի 
ուժեղարարներ. ֆլուորեսցենտող (լուսա-
ծոր) էկրաններ. հեռակառավարման 
ապարատուրա. օպտիկական լուսատուներ 
(թելքային). արտադրական գործընթացների 
հեռակառավարման էլեկտրական տեղակա-

յանքներ. շանթարգելներ. էլեկտրոլիտային 
վաննաներ. կրակմարիչներ. ռենտգենյան 
ապարատներ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. փրկարարական 
սարքավորումներ. տագնապի ազդասարքեր. 
մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. ձվադիտակներ. 
սուլիչներ շներին հրահանգներ հաղորդելու 
համար. դեկորատիվ մագնիսներ. 
էլեկտրաֆիկացված ցանկապատեր. մեքե-
նաների արագության հեռակառավարվող 
կրովի մարիչներ.

____________________

(210) 20171475
(220) 17.10.2017
(730) Էփլ Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 28. խաղալիքներ. խաղեր. 

խա ղալու պարագաներ. խաղաթղթեր. դյու-
րակիր էլեկտրական խաղային սարքեր. 
համակարգչային խաղերի, վիդեո խաղերի 
և համակարգչային և վիդեո խաղերի 
ապարատուրա, բացի կանխավճարով աշխատող 
ավտոմատների և հեռուստացույցային 
ընդունիչների հետ օգտագործելու համար 
հարմարեցվածների. ուժային մարզասարքեր. 
ֆիթնեսի և վարժությունների մեքենաներ և 
սարքավորումներ.

դաս 42. համակարգչային տեխնիկայի, 
ծրագրային ապահովման, համակարգիչների 
կից սարքերի և համակարգչային և 
վիդեո խաղերի մշակում և զարգացում. 
համակարգչային տեխնիկայի և ծրագրային 
ապահովման վերաբերյալ խորհրդատվության 
ծառայություններ. համակարգիչների համար 
գրերի կազմում. համակարգչային տվյալների 
բազաների մշակում. տվյալների էլեկտրոնային 
պահպանում. «ամպային» տեխնոլոգիաների 
ծառայություններ. համակարգչային տեխ-
նիկայի, ծրագրային ապահովման և 
համակարգիչների կից սարքերի վարձույթ. 
ոչ բեռնելի առցանց ծրագրային ապահովման 
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տրամադրում. համակարգչային համակարգերի 
մշակման խորհրդատվական ծառայություն-
ներ՝ առանց տվյալների բազաների և 
հավելվածների. խորհրդատվություն համա-
կարգչային անվտանգության և տվյալ-
ների պաշտպանության ոլորտում. 
խորհրդատվություն տվյալների կոդավորման 
հարցերով. համակարգչային տեխնիկայի 
և ծրագրային ապահովման վերաբերյալ 
տեղեկատվության առցանց տրամադրում. 
համակարգչային տեխնիկայի, ծրագրային 
ապահովման, համակարգիչների կից սարքերի 
և հավելվածների սպասարկում, վերանորոգում 
և արդիականացում. տեխնիկական աջակցու-
թյան ծառայություններ, համակարգչային 
տեխնիկայի և ծրագրային ապահովման 
հետ կապված խնդիրների ախտորոշում և 
լուծում, և համակարգչային տեղեկատու 
ծառայություններ. վեբ-սայթերի ստեղծման, 
դիզայնի և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ. համակարգչային վեբ-
սայթերի տեղադրման ծառայություններ 
(համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբ-
սայթերի). ինտերնետից (hամացանցի) և այլ 
էլետրոնային հաղորդակցական ցանցերից 
տվյալներ ստանալու համար որոնման միջոցների 
տրամադրում. առցանց տեղեկատվության, 
կայքերի և ինտերնետում (համացանցում) և 
այլ էլետրոնային հաղորդակցական ցանցերում 
հասանելի այլ ռեսուրսների կատալոգների 
ստեղծում. սոցիալական ցանցերի առցանց 
ծառայություններ. սոցիալական ցանցային 
վեբ-սայթի տրամադրում. աշխարհագրական 
քարտեզներ կազմելու և քարտեզագրման 
ծառայություններ. գիտական և տեխնոլոգիա-
կան ծառայություններ. արդյունաբերական 
դիզայն. արդյունաբերական վերլուծության 
և հետազոտության ծառայություններ. 
տեղեկատվական և խորհրդատվական ծառա-
յություններ՝ բոլոր վերոնշյալ ծառայությունների 
վերաբերյալ:

____________________

(210) 20171483
(220) 19.10.2017

(730) «ՄՊ վուդ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 18. կանացի պայուսակներ փայտից.
դաս 20. գեղարվեստական իրեր փայտից, 

շշերի համար փայտե տուփեր:
____________________

(210) 20171497
(220) 23.10.2017
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղթանակ 6/17, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթնամթերք, մասնավորապես՝ 

բիոկեֆիր.
դաս 30. նախաճաշեր և շիլաներ, 

մասնավորապես՝ հացահատիկների հիմքով 
թեթև նախաճաշեր, բրնձի հիմքով թեթև 
նախաճաշեր, հնդկաձավարի հիմքով 
նախաճաշեր, փաթիլներ (հացահատիկային 
արտադրանք), եգիպտացորենի փաթիլներ, 
վարսակի փաթիլներ:
(554) Ծավալային նշան

____________________
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(210) 20171501
(220) 24.10.2017
(730) Ալաուդդին Ֆերոզուդդին, AE 
(540) 

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

գրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ. կպչուն ժապավենի 
բաշխիչ հարմարանքներ (գրասենյակային). 
կպչուն ժապավեններ գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
կպչուն ժապավեններ գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. սոսնձող 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. համարադրոշմիչներ. 
գրատախտակներ. գրելու կավիճ. գրելու 
պիտույքներ. ջնջոցներ գրատախտակի 
համար. գրենական պիտույքներ. կազմեր 
(գրասենյակային պիտույքներ). թղթե կամ 
ստվարաթղթե տուփեր. կազմարարական 
մեքենաներ և հարմարանքներ (գրա-
սենյակային սարքավորանք). թելեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
կպչուն շերտեր կազմերը ամրացնելու համար 
(կազմարարական գործ). հեղուկ ճշտիչներ 
(գրասենյակային ապրանքներ). թանաք 
ուղղումներ կատարելու համար (հելիոգրաֆիա). 
սխալն ուղղելու ժապավեններ (գրասենյակային 
ապրանքներ). թղթի մանրատիչներ գրա-
սենյակային նպատակների համար. թուղթ 
կտրելու դանակներ (գրասենյակային). 
օրացույցներ. զմուռսի կնիքներ. զմուռս. 
գրասենյակային հարմարանքներ կնքելու 

համար. գրասենյակային նյութեր կնքելու 
համար. սոսնձաթղթիկներ կնքելու համար. 
գծագրոցներ սեղմիչներով. գրասենյակային 
պահարանիկներ (գրասենյակային). գրքեր. 
կատալոգային քարտեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). գրանցամատյաններ. ծրարներ 
(գրասենյակային ապրանքներ). ջնջելու 
միջոցներ. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). 
բլոկնոտներ (նոթատետրեր) նկարչության, 
գծագրության համար. գծագրական 
պիտույքներ. հարմարանքներ ճարմանդներով 
ամրացնելու համար (գրասենյակային 
պիտույքներ). քարտարաններ (գրասենյակային 
պիտույքներ). ծալամեքենաներ (գրասեն-
յակային). քարտեր. գրասենյակային 
ամրակներ. գծագրական կարկիններ. գծանշիչ 
գրիչներ (գրասենյակային). ծեփելու մածուկներ. 
կավե կաղապարներ մոդելավորման 
համար (նյութեր նկարիչների համար). 
գրչակոթեր. բլոկնոտներ (գրասենյակային 
պիտույքներ). մատիտ սրելու հարմարանքներ 
(էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական). թուղթ 
գրանցող սարքերի համար. թերթերով թղթեր 
(գրասենյակային պիտույքներ). գրչածայրեր 
(գրասենյակային պարագաներ). մատիտներ. 
ջրաներկ բացելու բաժակապնակներ 
նկարիչների համար. դպրոցական 
պիտույքներ (գրասենյակային). բարձիկներ 
դրոշմակնիքների համար. թանաքի բարձիկներ. 
գծագրական քանոններ. գրասենյակային 
ռետիններ. պաստելներ (գունամատիտներ). 
ծակոտիչներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
փաստաթղթերի մակաշերտման ապարատներ 
(գրասենյակային). տախտակներ գրելու 
համար. հակակարիչներ (staple removers) 
(գրասենյակային պիտույքներ). թղթե բեյջեր. 
օրագրեր: 

____________________

(210) 20171509
(220) 26.10.2017
(730) «Ալիս ջուելրի» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 
8, բն. 26, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-

սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ, մասնա-
վորապես՝ տարաժամկետ մարման վար-
կեր, վարկային գործակալությունների 
ծառայություններ, փոխառությունների տրա-
մադրում (ֆինանսավորում), սպասարկում 
վարկային քարտերով, սպասարկում դեբետ 
քարտերով, դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով, 
վարկային քարտերի թողարկում, բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում, 
ակումբային քարտեր օգտագործելու միջոցով 
զեղչերի տրամադրում երրորդ անձանց:

____________________

(210) 20171510
(220) 26.10.2017
(730) «Ալիս ջուելրի» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 
8, բն. 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-

սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ, մասնա-
վորապես՝ տարաժամկետ մարման 
վարկեր, վարկային գործակալությունների 
ծառայություններ, փոխառությունների տրա-
մադրում (ֆինանսավորում), սպասարկում 
վարկային քարտերով, սպասարկում դեբետ 
քարտերով, դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով, 
վարկային քարտերի թողարկում, բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում, 
ակումբային քարտեր օգտագործելու միջոցով 
զեղչերի տրամադրում երրորդ անձանց:

____________________

(210) 20171521
(220) 30.10.2017
(730) Հրաչյա Գագիկի Սիմոնյան, ք. Վարդենիս, 
Ռոմանի 2, բն. 8, AM 

(540) 

(511) 
դաս 9. ծրագրային հավելված հեռախոս-

ների (սմարթֆոն) համար:
____________________

(210) 20171530
(220) 01.11.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հրաչյա 
Ստեփանյան Էդվարդի, Երևան, Դավիթաշեն 
1-ին թաղ., շ. 26, բն. 34, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր:

____________________

(210) 20171542
(220) 07.11.2017
(730) Տովարիստվո զ օբմեժենոյու վիդպովի-
դալինիստյու «Օլիմպ-Կոնսալտ», UA, 
Տովարիստվո զ օբմեժենոյու վիդպո-
վիդալնիստյու «Պեռշի Ուկռաինսկի Հորիլչանի 
Ստանդառտ», UA, Տովարիստվո զ Օբմեժենոյու 
Վիդպովիդալնիստյու «Լիկյոռո-Հորիլչանի 
Զավոդ”Պռայմ”», UA 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 

(բացառությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
աանանուխի թրմօղի, սպիրտային մրգային 
լուծամզուքներ, դառը թրմօղիներ, անիսի 
լիկյոր, անիսի օղի, ապերիտիֆներ, արակ 
(բրնձի կամ եղեգնի օղի), թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքներ, սիդրեր, կոկտեյլներ, 
կյուրասո, դիժեստիվներ (լիկյորներ և 
սպիրտային ըմպելիքներ), գինիներ, ջին, 
լիկյորներ, մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի), բալի օղի, սպիտային ըմպելիքներ, 
բրենդի, գինի խաղողի չանչերից, տանձի 
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սիդր, սակե, վիսկի, սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ), սպիրտային լուծամզուքներ, 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարջրից, 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բրնձի սպիրտ, ռոմ, օղի, խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի, նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք), 
բայցզու (չինական ալկոհոլայն ըմպելիք):   

 ____________________

(210) 20171548
(220) 08.11.2017
(730) «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 

ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171553
(220) 13.11.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մարիամ 
Մեհրաբյան Վաչագանի, Երևան, Յ. Լեփսուսի 
փ., շ. 16-35, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական 

գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում, մասնավորապես՝ հեռակա 
ուսուցում, հանգստի կազմակերպում, 
տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդային նյութերի, 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ, 
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մարմնամարզության ուսուցում, գրքերի 
հրատա րակում, կոլոքվիումների կազմա-
կերպում և անցկացում, կոնֆերանսների 
կազմակերպում և անցկացում, վեհաժողովների 
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում, 
տեղեկատվություն կրթության հարցերով, 
քննությունների անցկացում, ցուցահանդես -
ների կազմակերպում մշակութային կամ կրթու-
թյան նպատակներով, մանկապարտեզ ներ 
(կրթություն), ժամանցային հանդիպումների 
ծրագրերի կազմում, գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն), 
թանգարանների ծառայություններ (շնոր-
հանդեսներ, ցուցահանդեսներ), սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում, գիտաժողով-
ների (սիմպոզիումների) կազմակերպում և 
անց կացում, գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում, հրապարակումներ 
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական 
համակարգերի օգնությամբ, մասնագիտական 
կողմնորոշում (խորհուրդներ կրթության կամ 
ուսուցման հարցերով), թարգմանություն 
ժեստերի լեզվից, մարզիչների, դասուսույցների 
ծառայություններ (ուսուցում), մասնագիտական 
վերապատրաստում, դպրոցների կողմից 
մատուցվող կրթական ծառայություններ.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. 
մարդ կանց և կենդանիների հիգիենիկ և 
կոսմե տիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառա-
յին ծառայություններ, մասնավորապես՝ 
մանուալ թերապիա (քիրոպրակտիկա), 
հիվան դանոցների ծառայություններ, բժշկա-
կան օգնություն, ֆիզիոթերապիա, առողջա-
տների ծառայություններ, հիվանդների 
խնամք, հոգեբանների ծառայություններ, 
ծառայություններ արոմաթերապիայի ոլոր-
տում, թերապևտիկ ծառայություններ, 
բուժկենտրոններ, լոգոպեդիա, խորհուրդներ 
առողջության հարցերով, սահմանափակ 
հնարավորություններով անձանց համար 
բժշկական խորհրդատվություն, ծերանոցների 
ծառայություններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայու-
թյուններ. անվտանգության ծառայություններ 
նյութական արժեքների և անհատների 
ֆիզիկական պաշտպանության համար. այլ 

անձանց կողմից մատուցվող անհատական 
և սոցիալական ծառայություններ անհատի 
կարիքները հոգալու համար, մասնավորապես՝  
Ուղեկցում հասարակական վայրերում 
(ընկերակցում), հանդիպումների կամ 
ծանոթությունների կազմակերպման ակումբ-
ների ծառայություններ, երեխաների հրավիրովի 
դայակների ծառայություններ, միջնորդություն 
վեճերը լուծելու հարցում, վեճերի այլընտրան-
քային (արտադատարանային) լուծման 
ծառայություններ, սոցիալական ցանցերի 
առցանց ծառայություններ:

____________________

(210) 20171562
(220) 13.11.2017
(730) «Կիմ-ռայ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, կենտրոնական 
հրապարակ 19-21/3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. վաճառք:

____________________

(210) 20171567
(220) 15.11.2017
(730) «Ֆուլլ. ամ» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 
40-22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. վաճառքի օժանդակություն 

երրորդ անձանց համար, առևտրային 
միջնորդություն (ծառայություն), գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ, 
մարքեթինգ (շուկայավարում), գովազդային 
տեքստերի հրատարակում, աշխատանքի 
վարձելու գործակալությունների ծառայու-
թյուններ, ապրանքների ցուցադրում, օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում, 
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գովազդ, գործնական տեղեկատվություն, 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում, առևտրային միջնորդություն 
(ծառայություն), առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին:

____________________

(210) 20171568
(220) 15.11.2017
(730) ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ. 

հագուստ, այդ թվում՝ գուլպայեղեն, 
տրիկոտաժեղեն, բասկետբոլային կոշկեղեն, 
բասկետբոլային կեդեր, բասկետբոլային 
կոշկեղեն՝ ռետինե կամ կաուչուկե ներբանով, 
տնային կոշիկներ, կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ, թենիսկաներ, շապիկներ (բլուզներ), 
«պոլո» շապիկներ (բլուզներ), բամբակե 
սպորտային սվիտերներ և շապիկներ (բլուզներ), 
ֆուֆայկաներ, սպորտային սվիտերներ, 
բամբակե շապիկներ (բլուզներ) և կարճաթև 
(T-աձև) մայկաներ, տոլստովկաներ, բամբակե 
սպորտային  տաբատներ, մարզական 
տաբատներ, տաբատներ, վարտիքներ, 
փոխաններ, շալվարներ, ուսակապերով 
տոպեր, հագուստ ջերսիից, կիսատաբատներ, 
կարճ տաբատներ, կիսավարտիքներ, 
պիժամաներ, սպորտային շապիկներ 
(բլուզներ), ռեգբի խաղալու շապիկներ 
(բլուզներ), սվիտերներ, պուլովերներ, գոտիներ 
(հագուստ), փողկապներ, գիշերաշապիկներ, 
բոլորագլխարկներ, գդակներ, կեպկաներ, 
հովարով գլխարկներ, մարզական 
կոստյումներ, տաքությունը պահպանող 
սպորտային տաբատներ, մարզական տոպեր և 
շապիկներ (բլուզներ), բաճկոններ (հագուստ), 
ժակետներ, հողմակայուն բաճկոններ 
(հագուստ), գլխանոցով բաճկոններ, 

մանտոներ, վերարկուներ, պիջակներ, 
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների, գլխակապեր 
(հագուստ), բազկապատներ, բազկակապեր, 
գոգնոցներ (հագուստ), ներքնազգեստ, 
բռնցքամարտիկների վարտիքներ, շորտեր, 
սլաքս տաբատներ, ականջակալներ (հագուստ), 
ձեռնոցներ (հագուստ), թաթմաններ, շարֆեր, 
կաշնեներ, վզպատներ, գործած և տրիկոտաժի 
շապիկներ (բլուզներ), զգեստներ ջերսիից, 
զգեստներ, զգեստներ և համազգեստ աջակցման 
խմբերի համար, հագուստ լողանալու համար, 
լողազգեստներ, զգեստներ լոգանքի համար, 
բիկինիներ, տանկինիներ (բիկինի տեսակի 
կիսավարտիքով մայկաներ), կիսավարտիքներ 
լողալու համար, լողավարտիքներ, շորտեր 
լոգանքի համար,  կիսավարտիքներ և շորտեր 
տախտակի վրա սահելու համար, անջրանցիկ 
կոստյումներ, լողափի հագուստ, թիկնոցներ 
լողազգեստի համար, պարեոներ և լայն շարֆեր 
լողազգեստի համար, սանդալներ, լողափի 
սանդալներ, լողափի բոլորագլխարկներ 
և գլխարկներ, հովարով արևապաշտպան 
գլխարկներ, գլխարկներ լոգանքի համար, 
լողագլխարկներ, կեղծամներով կամ 
մազափնջերով օրիգինալ գլխարկներ. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների մասեր, լրացուցիչ 
պարագաներ և աքսեսուարներ։      

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառում-
ների կազմակերպում. զվարճությունների, 
դաստիա րակության, կրթության և ուսուց-
ման ծառայություններ կանոնավոր 
հեռուստատեսային և ռադիո ծրագրերի 
տեսքով բասկետբոլի, բասկետբոլային 
կենդանի խաղերի և ցուցադրումների 
կազմակերպման և անցկացման բնագավառում. 
բասկետբոլային խաղերի, մրցումների և 
բասկետբոլին վերաբերող ծրագրերի ռադիո և 
հեռուստատեսային շոուների պատրաստում, 
մոնտաժում և տրամադրում. բասկետբոլային 
մարզական կենտրոնների և ճամբարների, 
մարզիչների որակավորման բարձրացման 
համար մարզական կենտրոնների և 
ճամբարների, պարային աջակցման խմբերի 
մարզական կենտրոնների և ճամբարների և 
բասկետբոլային մրցումների կազմակերպում 
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և անցկացում. զգեստավորված մասկոտների 
կամ պարային աջակցման խմբերի մասնակ-
ցությամբ զվարճությունների ծառայություններ 
բասկետբոլային խաղերում և ցուցադրումներում, 
սեմինարներում, մարզական կենտրոններում 
և ճամբարներում, գովազդային ակցիաներում 
և այլ բասկետբոլային նմանատիպ 
միջոցառումներում, մրցումներում և երեկույթ-
ներում. երկրպագուների ակումբներ. 
զվարճությունների ծառայություններ, այդ 
թվում՝ հեռուստատեսային, ինտերակտիվ 
հեռուստատեսային ամենահետաքրքիր և 
կարևոր ծրագրերի, տեսագրումների, հոս-
քային տեսագրումների, ինտերակտիվ 
տեսածրագրերի ամենահետաքրքիր 
և կարևոր հատվածների ընտրության, 
ռադիո ծրագրերի, ռադիոհաղորդման 
ամենահետաքրքիր և կարևոր հատվածների 
և ձայնագրումների տեսքով բասկետբոլի 
բնագավառում չբեռնվող մուլտիմեդիային 
նյութեր պարունակող ցանցային կայքի 
տրամադրում. վիճակագրական տվյալների 
և վիկտորինաների տեսքով բասկետբոլի 
մասին նորությունների և տեղեկատվության 
տրամադրում. առցանց չբեռնվող խաղեր, այդ 
թվոմ՝ համակարգչային խաղեր, տեսախաղեր, 
ինտերակտիվ տեսախաղեր, հմտությունը 
զարգացնող ակտիվ խաղեր, արկադային 
խաղեր, երեկույթների ժամանակ անցկացվող 
մեծահասակների և երեխաների թիմային 
խաղեր, սեղանի խաղեր, գլուխկոտրուկ խաղեր, 
կազմված պատկերներ կազմող տարրերի 
հավաքածուից (փազլներ) և տարբեր բնույթի 
համատարած խաղեր, խաղեր-վիկտորինաներ. 
էլեկտրոնային հրատարակություններ, այդ 
թվում՝ բասկետբոլին վերաբերող ամսագրերի, 
ուղեցույցների, տեղեկագրերի, գունազարդման 
համար գրքերի և երրորդ անձանց խաղերի 
ցուցակների առցանց հրատարակում 
ինտերնետով. առցանց ռեժիմում համա-
կարգչային տվյալների բազաների տրամադրում 
բասկետբոլի բնագավառում. տեղեկատվու թյուն, 
խորհրդատվություն և խորհրդակցություն բոլոր 
վերը նշված ծառայությունների վերաբերյալ. 
բոլոր վերը նշված ծառայությունները, ներառյալ, 
բայց չսահմանափակվելով համակարգիչների, 
համակարգչային ցանցերի կամ ինտերնետի 
(այդ թվում առցանց) միջոցով էլեկտրոնային 
եղանակով տրամադրվող ծառայություններով։     

____________________

(210) 20171569
(220) 15.11.2017
(730) ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ. 

հագուստ, այդ թվում գուլպայեղեն, 
տրիկոտաժեղեն, բասկետբոլային կոշկեղեն, 
բասկետբոլային կեդեր, բասկետբոլային 
կոշկեղեն՝ ռետինե կամ կաուչուկե ներբանով, 
տնային կոշիկներ, կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ, թենիսկաներ, շապիկներ (բլուզներ), 
«պոլո» շապիկներ (բլուզներ), բամբակե 
սպորտային սվիտերներ և շապիկներ (բլուզներ), 
ֆուֆայկաներ, սպորտային սվիտերներ, 
բամբակե շապիկներ (բլուզներ) և կարճաթև 
(T-աձև) մայկաներ, տոլստովկաներ, բամբակե 
սպորտային  տաբատներ, մարզական 
տաբատներ, տաբատներ, վարտիքներ, 
փոխաններ, շալվարներ, ուսակապերով 
տոպեր, հագուստ ջերսիից, կիսատաբատներ, 
կարճ տաբատներ, կիսավարտիքներ, 
պիժամաներ, սպորտային շապիկներ 
(բլուզներ), ռեգբի խաղալու շապիկներ 
(բլուզներ), սվիտերներ, պուլովերներ, գոտիներ 
(հագուստ), փողկապներ, գիշերաշապիկներ, 
բոլորագլխարկներ, գդակներ, կեպկաներ, 
հովարով գլխարկներ, մարզական կոստյումներ, 
տաքությունը պահպանող սպորտային 
տաբատներ, մարզական տոպեր և շապիկներ 
(բլուզներ), բաճկոններ (հագուստ), ժակետներ, 
հողմակայուն բաճկոններ (հա գուստ), գլխանո-
ցով բաճկոններ, ման տոներ, վերարկուներ, 
պիջակներ, ման կական կրծկալներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների, 
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գլխակապեր (հագուստ), բազկապատներ, 
բազկակապեր, գոգնոցներ (հագուստ), 
ներքնազգեստ, բռնցքամարտիկների 
վարտիքներ, շորտեր, սլաքս տաբատներ, 
ականջակալներ (հագուստ), ձեռնոցներ 
(հագուստ), թաթմաններ, շարֆեր, կաշնեներ, 
վզպատներ, գործած և տրիկոտաժի շապիկներ 
(բլուզներ), զգեստներ ջերսիից, զգեստներ,   
զգեստներ   և համազգեստ աջա  կցման 
խմբերի համար, հագուստ լողանալու համար, 
լողազգեստներ, զգեստներ լոգանքի համար, 
բիկինիներ, տանկինիներ (բիկինի տեսակի 
կիսավարտիքով մայկաներ), կիսավարտիքներ 
լողալու համար, լողավարտիքներ, շորտեր 
լոգանքի համար,  կիսավարտիքներ և շորտեր 
տախտակի վրա սահելու համար, անջրանցիկ 
կոստյումներ, լողափի հագուստ, թիկնոցներ 
լողազգեստի համար, պարեոներ և լայն շարֆեր 
լողազգեստի համար, սանդալներ, լողափի 
սանդալներ, լողափի բոլորագլխարկներ 
և գլխարկներ, հովարով արևապաշտպան 
գլխարկներ, գլխարկներ լոգանքի համար, 
լողագլխարկներ, կեղծամներով կամ 
մազափնջերով օրիգինալ գլխարկներ. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների մասեր, լրացուցիչ 
պարագաներ և աքսեսուարներ։      

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. զվարճությունների, 
դաստիա րակության, կրթության և ուսուց-
ման ծառայություններ կանոնավոր հեռուս-
տատեսային և ռադիո ծրագրերի տեսքով 
բասկետբոլի, բասկետբոլային կենդանի 
խաղերի և ցուցադրումների կազմակերպման և 
անցկացման բնագավառում. բասկետբոլային 
խաղերի,   մրցումների և բասկետբոլին վերա-
բերող ծրագրերի ռադիո և հեռուստատեսային 
շոուների պատրաստում, մոնտաժում և 
տրամադրում. բասկետբոլային մարզական 
կենտրոնների և ճամբարների, մարզիչների 
որակավորման բարձրացման համար 
մարզական կենտրոնների և ճամբարների, 
պարային աջակցման խմբերի մարզական 
կենտրոնների և ճամբարների և բասկետ-
բոլային մրցումների կազմակերպում և 
անցկացում. զգեստավորված մասկոտների 
կամ պարային աջակցման խմբերի 

մասնակցությամբ զվարճությունների ծառա-
յություններ բասկետբոլային խաղերում և 
ցուցադրումներում, սեմինարներում, մարզական 
կենտրոններում և ճամբարներում, գովազդային 
ակցիաներում և այլ բասկետբոլային նմանա-
տիպ միջոցառումներում, մրցումներում և 
երեկույթներում. երկրպագուների ակումբներ. 
զվարճությունների ծառայություններ, այդ 
թվում՝ հեռուստատեսային, ինտերակտիվ 
հեռուստատեսային ամենահետաքրքիր և 
կարևոր ծրագրերի, տեսագրումների, հոս-
քային տեսագրումների, ինտերակտիվ 
տեսածրագրերի ամենահետաքրքիր և 
կարևոր հատ վածների ընտրության, ռադիո-
ծրագրերի, ռադիոհաղորդման ամենա-
հետաքրքիր և կարևոր հատվածների և 
ձայնագրումների տեսքով բասկետբոլի 
բնագավառում չբեռնվող մուլտիմեդիային 
նյութեր պարունակող ցանցային կայքի 
տրամադրում. վիճակագրական տվյալների 
և վիկտորինաների տեսքով բասկետբոլի 
մասին նորությունների և տեղեկատվության 
տրամադրում. առցանց չբեռնվող խաղեր, այդ 
թվոմ՝ համակարգչային խաղեր, տեսախաղեր, 
ինտերակտիվ տեսախաղեր, հմտությունը 
զարգացնող ակտիվ խաղեր, արկադային 
խաղեր, երեկույթների ժամանակ անցկացվող 
մեծահասակների և երեխաների թիմային 
խաղեր, սեղանի խաղեր, գլուխկոտրուկ խաղեր, 
կազմված պատկերներ կազմող տարրերի 
հավաքածուից (փազլներ) և տարբեր բնույթի 
համատարած խաղեր, խաղեր-վիկտորինաներ. 
էլեկտրոնային հրատարակություններ, այդ 
թվում՝ բասկետբոլին վերաբերող ամսագրերի, 
ուղեցույցների, տեղեկագրերի, գունազարդման 
համար գրքերի և երրորդ անձանց խաղերի 
ցուցակների առցանց հրատարակում ինտեր-
նետով. առցանց ռեժիմում համակարգչային 
տվյալների բազաների տրամադրում բաս-
կետբոլի բնագավառում. տեղեկատվություն, 
խորհրդատվություն և խորհրդակցություն բոլոր 
վերը նշված ծառայությունների վերաբերյալ. 
բոլոր վերը նշված ծառայությունները, ներառյալ, 
բայց չսահմանափակվելով համակարգիչների, 
համակարգչային ցանցերի կամ ինտերնետի 
(այդ թվում առցանց) միջոցով էլեկտրոնային 
եղանակով տրամադրվող ծառայություններով։     

____________________
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(210) 20171574
(220) 16.11.2017
(730) Դը Ջիլեթ Քամփնի ԼԼՔ, US 
(540) 

(511) 
դաս 8. ածելիներ և ածելիների սայրեր. 

ածելիների սայրեր պարունակող և հատուկ 
նախատեսված բաշխիչ սարքեր. ածելիների 
սայրեր պարունակող և հատուկ նախատեսված 
կասետներ. ածելիների սայրեր  պարունակող 
և հատուկ նախատեսված կալիչներ և 
(բռնիչներ). ածելիների սայրեր պարունակող և 
հատուկ նախատեսված քարթրիջներ. մասեր 
և կցամասեր վերոնշյալ բոլոր ապրանքների 
համար:

____________________

(210) 20171576
(220) 16.11.2017
(730) Նախլա Թբեքոու Քո. Ս.Ա.Ե., EG 
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

ծխախոտ, մախորկա. ծխելու ծխախոտ, 
ծխամորճի ծխախոտ, ինքնափաթթուկի 
ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ 
«սնուս». սիգարետներ, պապիրոսներ, 
էլեկտրոնային սիգարետներ, սիգարներ, 
սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, 
ընդգրկված 34-րդ դասում. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ, սիգարետների պարկուճներ 
և լուցկի: 

____________________

(210) 20171581
(220) 16.11.2017
(730) «Ռենեսանս» մշակութային և ինտե-
լեկտուալ հիմնադրամ, Երևան, Արաբկիր  փ. 21, 
շ. 10, բն. 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում, մասնավորապես՝ մրցույթների 
կազմակերպում (ուսումնական կամ զվարճալի), 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ, 
կինոֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ 
գովազդային հոլովակների, գրքերը դուրս 
տալու հնարավորությամբ գրադարանների 
ծառայություններ, գրքերի հրատարակում, 
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի 
մոնտաժում, երաժշտասրահների ներկայա-
ցումներ, նվագախմբերի ծառայություններ, 
թատերական ներկայացումներ, շոուների 
արտադրություն, կոնֆերանսների կազմա-
կերպում և անցկացում, վեհաժողովների 
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում, 
տեղեկատվություն կրթության հարցերով, 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակու-
թային կամ կրթության նպատակներով, 
թատերականացված ներկայացումներ, գործ-
նական հմտությունների ուսուցում (ցուցա-
դրություն), թանգարանների ծառայություններ 
(շնորհանդեսներ, ցուցահանդեսներ), սեմի-
նարների կազմակերպում և անցկացում, 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում, ներկայացումների 
տոմսերի ամրագրում, կրոնական կրթություն, 
գրքերի և պարբերականների առցանց 
հրապարակում, հրապարակումներ էլեկտրո-
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նային սեղանադիր հրատարակչական 
համակարգերի օգնությամբ, ենթագրերի 
կատարում, երաժշտության ստեղծագործում, 
առցանց ապահովում ոչ ներբեռնելի 
էլեկտրոնային հրապարակումներով, լուսա-
նկարչական ռեպորտաժներ, համերգների 
կազմակերպում և անցկացում, մասնագիտական 
վերապատրաստում, ոչ բեռնելի երաժշտության 
առցանց տրամադրում, ոչ բեռնելի տեսանյութերի 
առցանց տրամադրում, կրթական ոչ վիրտուալ 
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում, 
երգահանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20171582
(220) 16.11.2017
(730) «Կեդիկյան» ՍՊԸ, Երևան, Աճառյան 34, 
բն. 6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր:

____________________

(210) 20171602
(220) 20.11.2017
(730) Հայաստանի զարգացման հիմնադրամ, 
Երևան, Մհեր Մկրտչյան 5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. կոնյունկտուրային (իրավիճակի, 
իրադրության) հետազոտություններ, ծառա-
յու թյուններ հասարակական հարաբե-
րությունների բնագավառում, մասնագիտական 

խորհրդատվություն գործարարության ասպա-
րեզում, ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով, 
գործնական տեղեկատվություն, առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով, 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում, 
գործարար տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով, պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանսավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես-ծառայություններ:

____________________

(210) 20171603
(220) 20.11.2017
(730) Հայաստանի զարգացման հիմնադրամ, 
Երևան, Մհեր Մկրտչյան 5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. կոնյունկտուրային (իրավիճակի, 
իրադրության) հետազոտություններ. ծառա-
յու թյուններ հասարակական հարաբե-
րությունների բնագավառում. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության ասպա-
րեզում. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
գործնական տեղեկատվություն. առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
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ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
գործարար տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանսավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես-ծառայություններ: 

____________________

(210) 20171607
(220) 21.11.2017
(730) «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա-
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 

խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171608
(220) 21.11.2017
(730) «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, Շահա-
միրյանների 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
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համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171609
(220) 21.11.2017
(730) «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, Շահա-
միրյանների 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա-
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 

լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171610
(220) 21.11.2017
(730) «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
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ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171611
(220) 21.11.2017
(730) «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
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պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171612
(220) 21.11.2017
(730) «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 

խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171613
(220) 21.11.2017
(730) «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
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սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171614
(220) 21.11.2017
(730) «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 

յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171615
(220) 21.11.2017
(730) «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

7676

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 01/1

16 .0 1 . 20 18

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171626
(220) 23.11.2017
(730) Ե.Ի. դյու Փոն դե Նեմուր ընդ Քամփնի, US 
(540) 

(511) 
դաս 1. սինթետիկ պոլիմեր գորգերի, 

թաղանթների և մանածագործվածքների, 
արդյունաբերական և ոչ գործվածքային 
կտորների արտադրության համար.

դաս 22. սինթետիկ թելքեր գորգերի և 
մանածագործվածքների, արդյունաբերական և 
ոչ գործվածքային կտորների արտադրության 
համար:

____________________

(210) 20171627
(220) 23.11.2017
(730) Ջիլիդ Սայընսիզ Այըրլենդ ՅուՔ, IE 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

____________________

(210) 20171633
(220) 24.11.2017
(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկե-
րություն» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Հովսեփյան 26, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն, մաս նա -

վո րա  պես՝ ռադիոհեռարձակում, հա ղոր դա  գրու-
թյուն ների փոխանցում, հեռուստա հեռար ձակում, 
հեռագրերի հաղորդում, հեռագրակապ 
տրամադրելու ծառայություններ, հեռագրակապ, 
հեռախոսա կապ տրամադրելու ծառայություններ, 
հեռախոսակապ, աբոնենտային հեռագրակապի 
(տելեքսի) ծառայություններ, լրատվական 
գործակալությունների ծառայություններ, 
մալուխային հեռուստահեռարձակում, ռադիո հե-
ռախոսակապ, համակարգչային տերմինալներով 
իրագործվող կապ, համակարգչի միջոցով 
հաղորդագրությունների և պատկերների 
փոխանցում, էլեկտրոնային նամակների 
հաղորդում, ֆաքսիմիլային կապ, տեղե-
կատվություն հեռակապի վերաբերյալ, 
փեյջինգային ծառայություն (ռադիոյի, հեռախոսի 
կամ էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների 
օգտագործմամբ), հաղորդագրությունների 
փոխանցման ապարատուրայի վարձույթ, 
օպտիկաթելքային կապ, ֆաքսիմիլային 
ապարատների վարձույթ, մոդեմների վարձույթ, 
հեռահաղորդակցական կապի սարքավորման 
վարձույթ, hեռախոսային ապարատների 
վարձույթ, կապ, հաղորդագրությունների 
էլեկտրոնային տախտակ (հեռահա-
ղորդակցական ծառայություններ), ինտերնետին 
հեռահաղորդակցական միացման ապահովում, 
հեռահաղորդակցական միացումների 
և երթու ղավորման ծառայություններ, 
հեռակոն ֆերանսներ, ինտերնետ մուտքի 
ապահովում, համացանցի հասանելիության 
ժամանակի վարձույթ, hեռուստախանութների 
ծառայություններ տրամադրող հեռահա-
ղորդակցական կապուղիների ապահովում, 
iնտերնետում բանավեճային համաժողովների 
հասանելիության ապահովում, tվյալների 
հիմնապաշար մուտքի ապահովում, ձայնային 
փոստի ծառայություններ, շնորհավորական 
բացիկների առցանց փոխանցում, թվային 
ֆայլերի հաղորդում, անլար հեռարձակում, 
տեսակոնֆերանսների համար կապի 
ծառայությունների տրամադրում, առցանց 
համաժողովների ապահովում, տրամադրում, 
տվյալների հոսքի փոխանցում, ռադիոկապ, 
տեսահաղորդում ըստ պահանջի.

դաս 41. հեռահաղորդումների պատրաս-
տում:

____________________

(210) 20171635
(220) 24.11.2017
(730) «Պոժմաստեր» ՍՊԸ, Երևան, Մանթաշյան 
12, բն. 24, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. կրակմարիչների, հակահրդեհային 

գույքի վաճառք:
____________________

(210) 20171640
(220) 27.11.2017
(730) Ուորլդ Ջիմ Ինթըրնեյշընլ ԱյՓի, ԼԼՔ, US 
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, մասնավորապես՝ 

շապիկներ (բլուզներ), մայկաներ, շորտեր, 
տաբատներ, ճակատակապեր, սպորտային 
հագուստ, բաճկոններ (հագուստ), գլխարկներ, 
ձեռնոցներ (հագուստ), կարճագուլպաններ, 
կոշիկ.

դաս 41. մարմնամարզական սրահ-
ների ծառայություններ. առողջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար 
և ֆիթնես-մարզումներ). սպորտային սար-
քերի տրամադրում. ֆիթնես-դասերի 
անցկացում. սննդի և ֆիթնեսի հար-
ցերով սեմինարների անցկացում. սննդի, 
ֆիզիկական վարժությունների և ֆիզիկական 
պատրաստվածության հարցերով անհա-
տական ուսուցում. խառը մարտարվեստի 
մարզումների և ֆիթնեսի անցկացում. 
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բռնցկամարտի մարզումների և ֆիթնեսի 
անցկացում. քիքբոքսինգի մարզումների 
և ֆիթնեսի անցկացում. բոդիբիլդինգի, 
խառը մարտարվեստի, աթլետիկայի և այլ 
սպորտաձևերի ցուցահանդեսների, մրցումների 
անցկացում:

____________________

(210) 20171641
(220) 27.11.2017
(730) Ուորլդ Ջիմ Ինթըրնեյշընլ ԱյՓի, ԼԼՔ, US 
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, մասնավորապես՝ 

շապիկներ (բլուզներ), մայկաներ, շորտեր, 
տաբատներ, ճակատակապեր, սպորտային 
հագուստ, բաճկոններ (հագուստ), գլխարկներ, 
ձեռնոցներ (հագուստ), կարճագուլպաններ, 
կոշիկ.

դաս 41. մարմնամարզական սրահ-
ների ծառայություններ. առողջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար 
և ֆիթնես-մարզումներ). սպորտային 
սարքերի տրամադրում. ֆիթնես-
դասերի անցկացում. սննդի և ֆիթնեսի 
հարցերով սեմինարների անցկացում. 
սննդի, ֆիզիկական վարժությունների և 
ֆիզիկական պատրաստվածության հարցերով 
անհատական ուսուցում. խառը մարտարվեստի 
մարզումների և ֆիթնեսի անցկացում. 
բռնցկամարտի մարզումների և ֆիթնեսի 
անցկացում. քիքբոքսինգի մարզումների 
և ֆիթնեսի անցկացում. բոդիբիլդինգի, 
խառը մարտարվեստի, աթլետիկայի և այլ 
սպորտաձևերի ցուցահանդեսների, մրցումների 
անցկացում:

____________________

(210) 20171642
(220) 27.11.2017
(730) Ուորլդ Ջիմ Ինթըրնեյշընլ ԱյՓի, ԼԼՔ, US 
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, մասնավորապես՝ 

շապիկներ (բլուզներ), մայկաներ, շորտեր, 
տաբատներ, ճակատակապեր, սպորտային 
հագուստ, բաճկոններ (հագուստ), գլխարկներ, 
ձեռնոցներ (հագուստ), կարճագուլպաններ, 
կոշիկ.

դաս 41. մարմնամարզական սրահ-
ների ծառայություններ. առողջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար 
և ֆիթնես-մարզումներ). սպորտային 
սարքերի տրամադրում. ֆիթնես-
դասերի անցկացում. սննդի և ֆիթնեսի 
հարցերով սեմինարների անցկացում. 
սննդի, ֆիզիկական վարժությունների և 
ֆիզիկական պատրաստվածության հարցերով 
անհատական ուսուցում. խառը մարտարվեստի 
մարզումների և ֆիթնեսի անցկացում. 
բռնցկամարտի մարզումների և ֆիթնեսի 
անցկացում. քիքբոքսինգի մարզումների 
և ֆիթնեսի անցկացում. բոդիբիլդինգի, 
խառը մարտարվեստի, աթլետիկայի և այլ 
սպորտաձևերի ցուցահանդեսների, մրցումների 
անցկացում:

____________________

(210) 20171643
(220) 27.11.2017
(730) Ուորլդ Ջիմ Ինթըրնեյշընլ ԱյՓի, ԼԼՔ, US 
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, մասնավորապես՝ 

շապիկներ (բլուզներ), մայկաներ, շորտեր, 
տաբատներ, ճակատակապեր, սպորտային 
հագուստ, բաճկոններ (հագուստ), գլխարկներ, 
ձեռնոցներ (հագուստ), կարճագուլպաններ, 
կոշիկ.
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դաս 41. մարմնամարզական սրահ-
ների ծառայություններ. առողջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար 
և ֆիթնես-մարզումներ). սպորտային 
սարքերի տրամադրում. ֆիթնես-
դասերի անցկացում. սննդի և ֆիթնեսի 
հարցերով սեմինարների անցկացում. 
սննդի, ֆիզիկական վարժությունների և 
ֆիզիկական պատրաստվածության հարցերով 
անհատական ուսուցում. խառը մարտարվեստի 
մարզումների և ֆիթնեսի անցկացում. 
բռնցկամարտի մարզումների և ֆիթնեսի 
անցկացում. քիքբոքսինգի մարզումների 
և ֆիթնեսի անցկացում. բոդիբիլդինգի, 
խառը մարտարվեստի, աթլետիկայի և այլ 
սպորտաձևերի ցուցահանդեսների, մրցումների 
անցկացում:

____________________

(210) 20171646
(220) 27.11.2017
(730) Վարշամ Ղարիբյան, Երևան, Եղիազարյան 
10, 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։

____________________

(210) 20171647
(220) 27.11.2017
(730) Վարշամ Ղարիբյան, Երևան, Եղիազարյան 
10, 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։

____________________

(210) 20171649
(220) 28.11.2017
(730) «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM 
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

8080

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 01/1

16 .0 1 . 20 18

(511) 
դաս 43. ռեստորանների և սրճարանների 

ծառայություններ. ժամանակավոր բնակա-
տեղով ապահովում, մասնավորապես՝ հոսթել:

____________________

(210) 20171651
(220) 28.11.2017
(730) «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Լենուղի, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի). մասնավորապես՝ օղի:
____________________

(210) 20171659
(220) 28.11.2017
(730) «Սողոյան թորատուն» ՍՊԸ, Կոտայքի 
մարզ, գ. Քասախ, Մուշ թաղամաս, տուն 68, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ օղի, 
բրենդի:

____________________

(210) 20171660
(220) 28.11.2017
(730) «Սողոյան թորատուն» ՍՊԸ, Կոտայքի 
մարզ, գ. Քասախ, Մուշ թաղամաս, տուն 68, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ օղի, 
բրենդի:

____________________

(210) 20171661
(220) 28.11.2017
(730) «Սողոյան թորատուն» ՍՊԸ, Կոտայքի 
մարզ, գ. Քասախ, Մուշ թաղամաս, տուն 68, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 

(բացառությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
օղի, բրենդի:

____________________
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(210) 20171673
(220) 29.11.2017
(730) «Բեսթ սոլյուշնս» ՍՊԸ, Երևան, Մ. 
Բաղրամյան 53, բն. 24, AM 
(540) 

(511) 
դաս 45. իրավաբանական ծառայու-

թյուններ. անվտանգության ծառայություններ 
նյութական արժեքների և անհատների 
ֆիզիկական պաշտպանության համար. այլ 
անձանց կողմից մատուցվող անհատական 
և սոցիալական ծառայություններ անհատի 
կարիքները հոգալու համար, մասնավորապես՝ 
միջնորդություն վեճերը լուծելու 
հարցում, արբիտրաժի ծառայություններ, 
խորհրդատվություն մտավոր սեփականության 
հարցերով, գործերի կառավարում 
հեղինակային իրավունքի բնագավառում, 
մտավոր սեփականության լիցենզավորում, 
հսկողություն մտավոր սեփականության 
բնագավառում իրավաբանական անձանց 
համար, իրավաբանական հետազոտու-
թյուններ, դատարանում իրավունքների 
ներկայացում, վեճերի այլընտրանքային 
(արտադատարանային) լուծման ծառայու-
թյուններ, իրավաբանական փաստաթղթերի 
նախապատրաստում, լիցենզիաների իրավա-
բանական կառավարում, երրորդ անձանց 
համար պայմանագրերի համաձայնեցման հետ 
կապված իրավաբանական ծառայություններ:

____________________

(210) 20171686
(220) 30.11.2017
(730) «Ուիգմոր քլինիք» ՍՊԸ, Երևան, Պուշկինի 
56, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական կլինիկաների ծառա-

յություններ:
____________________

(210) 20171687
(220) 30.11.2017
(730) «Ուիգմոր քլինիք» ՍՊԸ, Երևան, Պուշկինի 
56, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. դեղագործական միջոցների, 

անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաս-
տուկների և բժշկական նշանակության նյութերի 
մեծածախ կամ մանրածախ վաժառք:

____________________

(210) 20171689
(220) 30.11.2017
(730) Ռիչմընդ Թբեքոու Փրոդաքթս Լթդ, GB 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
____________________
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(210) 20171690
(220) 30.11.2017
(730) ԼինքդԻն Քորփըրեյշն,Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(540) 

(511) 
դաս 9. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 

հաղորդման կամ վերարտադրման 
սարքեր. խտասկավառակներ, DVD-ներ 
և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
համակարգչային սարքավորումներ. համա-
ցանցից, էքստրանետից կամ հաղորդակցական  
այլ ցանցերից էլեկտրոնային եղանակով 
գրանցված կամ ներբեռնվող տեսա-, 
ձայնա-, տեքստային տեղեկատվություն և 
մուլտիմեդիային և մեդիաբովանդակությամբ 
տեղեկատվություն. էլեկտրոնային ներբեռնվող 
հրապարակումներ. մագնիսական տեղե-
կակիրներ. ձայնագրման սկավառակներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
հաղորդակցական ծրագրային ապահովում. 
մագ նիսական, օպտիկական կամ էլեկտրո նային 
անդամակցության  քարտեր.  խաղային    ծրա գրեր 
համակարգիչների  համար. նախօրոք գրառված 
ձայնաժապավեններ՝ գործարարության ոլոր-
տին վերաբերող նորություններ պարունակող 
բովանդակությամբ. նախօրոք գրառված 
տեսաժապավեններ՝ գործարարության 
ոլորտին վերաբերող նորություններ 
պարունակող բովանդակությամբ. թվային 
կրիչների վրա գրառված մուլտիմեդիային 
ծրագրային ապահովում գործարարության 
ասպարեզում նորությունների և գործերի 
կառավարման ոլորտում. շարժական 
հեռախոսների աքսեսուարներ. հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար. ներբեռնելի ծրագրային ապահովում 
շարժական հավելվածների տեսքով.  ներբեռնելի 
ծրագրային ապահովում շարժական հավելվածի 
տեսքով համակարգիչների, ձեռքի դյուրակիր 
թվային էլեկտրոնային հաղորդակցական 
սարքերի, շարժական սարքերի, լարով ու 
անլար հաղորդակցական սարքերի հետ 
օգտագործման համար կապի դյուրացման 
նպատակով. 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.  բիզնես ցանցերի առցանց 
ծառայություններ. գովազդի, մարքեթինգի 
(շուկայավարման) և խթանման ծառայու-
թյուններ գործարարության (բիզնեսի) ասպա-
րեզում. առցանց որոնման հնարավորությամբ 
տվյալների հիմնապաշարի տրամադրում 
աշխատանքի տեղավորման և մասնագիտական 
գործունեության զարգացման (աճի), գործա-
րարության (բիզնեսի), աշխատանքային 
զբաղվածության և մասնագիտական հարցում-
ների և պատասխանների ասպարեզում. 
ապրանքների, ծառայությունների, իրադար-
ձությունների և միջոցառումների վերաբերյալ  
տեղեկատվության և հանձնարարականների 
ու ուղեգրերի տրամադրում. աշխատանքի 
տոնավաճառների կազմակերպում և 
անցկացում. աշխատանքի տեղավորման 
ծառայություններ, անձնակազմի խորհրդա-
տվական ծառայություններ. ապրանքների 
և ծառայությունների խթանում երրորդ 
անձանց համար համակարգչային և հաղոր-
դակցական ցանցերի միջոցով. երրորդ 
անձանց ապրանքների և ծառայությունների 
փոխանակման և վաճառքի օժանդակություն 
համակարգչային և հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով. բարեգործական ծառայություններ, 
այն է՝ օժանդակություն բարեգործական, 
հասարակական, մարդասիրական և կամա-
վորական աշխատանքների վերաբերյալ 
հասարակությանը տեղեկացնելու հարցում. 
մասնագիտական և զբաղվածության 
վերա բերյալ ցանցային սպասարկման 
առցանց տրամադրում և զբաղվածության, 
աշխատակիցների հաստիքների համալրման, 
աշխատատեղերի և թափուր տեղերի 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
աշխատակիցների հաստիքների համալրման և 
աշխատանքի տեղավորման ծառայություններ. 
էլեկտրոնային առևտրի ծառայություններ, 
այն է՝ գովազդի և մարքեթինգի նպատակով 
օգտատերերի խմբերի առցանց տրամադրում. 
ցուցահանդեսների և գործնական կապերի 
հաստատման ու զարգացման միջոցա-
ռումների անցկացում գործարարության 
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նպատակով, գործարարության ասպարեզում 
խորհրդատվության նպատակով և գործա-
րարության զարգացման նպատակով. 
խորհրդատվական ծառայությունների տրա-
մադրում գործարարության  ռազմավարության 
ու վարման գործընթացի և ձեռնարկատիրա-
կան նախաձեռնության բնագավառում. 
խորհրդատվական ծառայություններ 
գործա  րա րության ասպարեզում ձեռնար-
կատիրական գործունեության մենեջերների, 
կառավարության ղեկավարների, կրթության 
և տեղական ինքնակառավարման ոլորտ-
ներում մենեջերների համար որոշումներ 
կայացնելու և ռազմավարություն մշակելու 
հարցում. բիզնեսի համար ռազմավարական 
որոշումների կայացումը հնարավոր դարձնող  
խորհրդատվական միջոցների և մեթոդների 
օգտագործման միջոցով տրամադրվող  
խորհրդատվություն՝ ձեռնարկությունների, 
կառավարական և կրթական հաստա տու-
թյունների և համայնքների համար. բիզնես 
նախագծերի կառավարման հարցում 
խորհրդատվության տրամադրում, այն է՝  
նախագծի արդյունքի կանխորոշում և նախագծի 
իրագործման փոփոխություն՝ բիզնեսի 
վերափոխման ծրագրերի իրականացման 
հարցում հաջողության հավանականության 
բարձրացման համար. հետազոտություններ 
և խորհրդատվություն գործարարության 
բնագավառում. շուկայագիտական (մարքե-
թին գային) հետազոտություններ և տվյալների 
հավաքում. գործարարության ասպարեզում 
հաշվետվությունների պատրաստում. ձեռնար-
կություններին, կառավարական և կրթական 
հաստատություններին և համայնքներին 
տեղեկատվության փոխանակման հարցերով 
ծառայությունների հայտնաբերում, ընտրում, 
տրամադրում և խորհրդատվություն. ձեռնար-
կությունների, կառավարական ու կրթական 
հաստատությունների և համայնքների 
միջև տեղեկատվության փոխանակման 
համար ֆորումների կազմակերպում, 
սպասարկում և աջակցում  համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով.  
խորհրդատվություն գործարարության 
աս պա րեզում, այն է՝ ձեռնարկություններին, 
կառավարական ու կրթական հաստա-
տություններին և համայնքներին խորհրդա-

տվության տրամադրում բիզնեսին 
վերաբերող քաղաքականության ոլորտի, 
կազմակերպչական գործունեության և 
մարգեթինգի կատարելագործման ու 
օպտիմալացման, նախագծերի ու մեթոդների 
մշակման ու տարածման վերաբերյալ. 
խորհրդատվություն քաղաքականության 
ասպարեզում. քաղաքական հարցերին 
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում.  
խորհրդատվական և տեղեկատվական 
ծառայու թյուններ գործարարության ասպա-
րեզում. խորհրդատվություն բիզնեսի 
կառավարման հարցում. խորհրդատվություն 
բիզնեսի կազմակերպման հարցում. 
տեղեկատվական որոնողական ցուցակներից 
և տվյալների հիմնապաշարից գործնական և 
ցանցային տեղեկատվության տրամադրում 
համաշխարհային համակարգչային 
տեղե կատվական ցանցերի կամ այլ 
հաղոր դակցական ցանցերի միջոցով. 
տեղեկա տվական որոնողական ցուցակներից 
և տվյալների հիմնապաշարից տեքստի, 
էլեկտրոնային փաստաթղթերի, տվյալների 
հիմնապաշարների, գրաֆիկայի և ձայնա-
տեսային տեղեկատվության տեսքով 
գործնական և ցանցային տեղեկատվության 
տրամադրում համաշխարհային համակարգ-
չային տեղեկատվական ցանցերի 
կամ այլ հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով. գործնական և ցանցային 
տեղեկատվության տրամադրում անձ-
նական զարգացման բնագավառում, այն 
է՝ ինքնակատարելագործման, ինքնա-
բավարարվածության, բարեգործական, կամա-
վորական, հասարակական, համայնքային  և 
մարդասիրական գործունեություն բնագա-
վառում. բարեգործական, կամավորական, 
մարդասիրական և հասարակական ու 
համայնքային ծառայություն մատուցող 
կազմակերպությունների հետ կապի 
հաստատման միջոցով գործնական և 
ցանցային տեղեկատվության և գործնական 
գործունեության համար բարենպաստ 
հնարավորությունների առցանց տրամադրում 
հասարակական ցանցերի միջոցով. 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն 
և խորհրդակցություն բոլոր վերը նշված 
ծառայությունների վերաբերյալ.
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դաս 41. ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ և կրթություն. 
տեղեկատվության տարածում և սեմինարների, 
շնորհանդեսների և բանավիճող խմբերի 
անցկացում, հովանավորում և հոսթինգ 
(կազմակերպում), ինչպես նաև  ուսումնական 
գործընթացի ապահովում անձնական 
զարգացման, կարիերայի զարգացման, 
հարաբերությունների ստեղծման, ուսուցման, 
աշխատակիցների հաստիքի համալրման 
ոլորտում. էլեկտրոնային հրատարակումների 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար. 
հրատարակումների ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար. էլեկտրոնային և առցանց 
հրատարակումների ծառայություններ. 
ցուցահանդեսների, կոնֆերանսների հոսթինգ 
մշակութային և կրթական նպատակներով. 
առցանց կրթական և ուսուցողական 
միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում. 
առցանց կրթական և ուսուցողական 
միջոցառումների, այն է՝ վիրտուալ նիստերի և 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
հաշվետվությունների հրատարակում 
ֆիզիկական, մաթեմատիկական, սոցիա-
լական, քաղաքագիտական, վարքագծային, 
կիրառական գիտությունների, միջազ-
գային հետազոտությունների, տեխնի-
կական գիտությունների, այն է՝ 
վիճակա գրության և տեղեկատվական 
տեխնոլո գիայի ոլորտում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով. կոնֆե-
րանսների և սեմինարների հոսթինգ 
գործարարության նպատակների, գործարար 
խորհրդատվության, գործարարության զար-
գացման ու կատարելագործման համար. 
հետազոտություններ և խորհրդատվություն 
կրթական զարգացման ոլորտում. 
տեղեկատվության, խորհրդատվության 
և խորհրդակցության տրամադրում բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ. 
առցանց դասընթացների, սեմինարների, 
ինտերակտիվ դաընթացների մշակում և 
տրամադրում միջնակարգ և բարձրագույն 
կրթության, ինչպես նաև մասնագիտական 
կրթության ոլորտում. նախագծում, մշակում 
և խորհրդատվության տրամադրում 
քոլեջների և համալսարանների համար 
առցանց տրամադրվող կրթական 

ծրագրերի և ուսուցողական դասընթացների 
բովանդակության և ուսումնական պլանի 
մշակման և կատարելագործման հարցերով. 
ուսանողների աջակցության ծառայություններ, 
այն է՝ կրթական խորհրդատվական 
ծառայություններ ուսանողներին հետագա 
կրթության պլանավորման և նախա-
պատրաստման հարցերում աջակցության 
նպատակով. խորհրդատվություն ուսում-
նական հաստատություններ ընդունելության 
հարցերով, այն է՝ քոլեջների և համալ-
սարանների ապագա ուսանողներին 
աջակցության տրամադրում ուսուցման 
համար դիմումների լրացման և ներկայացման 
հարցերում.  ուսանողներին տրամադրվող 
խորհարդատվական ծառայություններ քոլեջ-
ների և համալսարանների ընտրության և 
ընդունելության հարցերում. ծառայություններ 
ուսումնական հաստատություններում բնա-
կեցման ոլորտում, այն է՝ ուսանողների 
բնակեցման կազմակերպում, կցում 
բուժական հաստատություններին, ինչպես 
նաև կուրատորների նշանակում քոլեջների 
և համալսարանների ուսանողների 
համար. թեստավորման, գնահատման, 
քննման և ատեստացիայի գործընթացի 
ապահովում. կրթական տեղեկատվության 
տրամադրում դասընթացների, ուսոցողական 
առաջարկությունների և սերտիֆիկացման վեր
աբերյալ.                        

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ 
և դրանց հետ կապված մշակումներ. 
արդյունաբերական վերլուծումներ և հետա-
զոտություններ. համակարգչային տեխնիկայի և 
ծրագրային ապահովման մշակում և զարգացում. 
համակարգչային ծառայություններ, այն է՝ 
էլեկտրոնային սարքավորումների հոսթինգ՝ 
համացանցի կամ հաղորդակցական այլ ցանցերի 
միջոցով հանդիպումների, միջոցառումների և 
ինտերակտիվ քննարկումների կազմակերպման 
և անցկացման համար. վիրտուալ համայնքների 
հոսթինգ գրանցված օգտատերերի 
համար խմբեր կազմելու, միջոցառումներ 
կազմակերպելու, քննարկումներին մասնակցելու 
և սոցիալական, գործարարական, քաղաքական 
և հասարակական ցանցերում ներգրավվելու 
համար. առցանց թվային բովանդակության 
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հոսթինգ. համակարգչային ծրագրային 
հավելվածների հոսթինգ երրորդ անձանց 
համար. ինտերակտիվ վեբ կայքերի և առցանց 
ոչ ներբեռնելի  ծրագրային ապահովման 
հոսթինգ՝ հաղորդագրությունների, մեկնաբա-
նությունների, մուլտիմեդիա բովանդակության, 
տեսագրությունների, կինոնկարների, ֆիլ-
մերի,  լուսանկարների, ձայնային բովան-
դակության, անիմացիայի, նկարների, 
պատկերների, տեքստերի, տեղեկատվության 
և այլ օգտատերերի կողմից ստեղծված 
բովանդակության վերբեռնման, ներբեռնման, 
հրապարակման, ցուցադրման, նշման, 
համատեղ օգտագործման և փոխանցման 
համար. ոչ ներբեռնելի ծրագրային 
ապահովմամբ  վեբ կայքերի տրամադրում՝ 
գործարար կապերի ստեղծման ու մարքե-
թինգի, զբաղվածության, աշխատակիցների 
հաստիքների համալրման, գովազդի, 
մարքեթինգի ու խթանման և սոցիալական ու 
քաղաքական մեկնաբանությունների ոլորտում. 
ոչ ներբեռնելի ծրագրային ապահովում, 
որը թույլ է տալիս օգտատերերին կապերի 
ստեղծման նպատակով որոնել, տեղորոշել և 
կապ հաստատել այլ օգտատերերի հետ` կապի 
էլեկտրոնային ցանցի միջոցով. կիրառական 
ծառայություններ մատակարարողների ծառա-
յություններ. ոչ ներբեռնելի ծրագրային 
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում. օգտատիրոջ կողմից 
սահմանվող տեղեկատվություն, անձնական 
էջ, ձայնային տվյալներ և պատկերներ 
պարունակող անհատական պահանջով 
ստեղծված վեբ էջերի հոսթինգ. գիտական 
և արդյունաբերական հետազոտություններ.  
համակարգիչների համար գրերի կազմում. 
համակարգչային ծառայություններ, այն է՝ 
անձնական տեղեկատվությունների առցանց 
ծառայություններ. ծրագրերի օգտագործման 
ապահովում. համակարգչային ծրագրային 
ապահովման մշակում և զարգացում երրորդ 
անձանց համար. գովազդի և մարքեթինգի 
համար առցանց համայնք տրամադրող 
վեբ կայքերի ստեղծում և տեխնիկական 
սպասարկում. հետազոտություններ ֆիզի-
կական, մաթեմատիկական, սոցիալական, 
քաղաքական, վարքագծային և կիրառական 
գիտությունների ոլորտում. հետազոտություններ 

տեխնիկական գիտությունների, այն է՝ 
վիճակագրական տվյալների և տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում. 
առցանց վերլուծական հետազոտությունների 
և մշակումների ծառայություններ, որոնք 
հնարավորություն են տալիս մարդկանց 
համախմբվել և կիսվել փորձով, տեղեկա-
տվությամբ և հետազոտություններով՝ 
ձուավորելու նոր մտահղացումներ ֆիզիկական, 
մաթեմատիկական, սոցիալական, քաղաքական, 
վարքագծային, կիրառական գիտությունների, 
միջազ գային ուսումնասիրությունների, 
տեխ նի կական գիտությունների, վիճա-
կագրության, տեղեկատվական 
տեխ նո  լո գիայի, գործարարության, գործա-
րա րական ռազմավարության, բիզնես 
նախաձեռնությունների,  ռազմավարության 
մշակման, ռազմավարական որոշումների 
ընդունման, նախագծերի իրականացման, 
համայնքային և կրթական ծառայությունների 
ոլորտում. հետազոտություն և խորհրդա-
տվություն՝ համայնքի և հարևանության 
զարգացման և քաղաքական գիտությունների 
ոլորտում. ոչ ներբեռնելի վեբ ծրագրային 
ապահովում առցանց ուսուցողական դաս-
ընթացների համար. տեղեկատվություն, 
խորհրդատվություն և խորհրդակցություն բոլոր 
վերը նշված ծառայությունների վերաբերյալ.

դաս 45. մարդկանց կարիքների բավա-
րարմանը ուղղված անհատական և սոցիա-
լական ծառայություններ. սոցիալական 
ցանցերում ծանոթության և կապերի 
ստեղծման ծառայություններ. սոցիալական 
ցանցերի առցանց ծառայություններ, 
որոնք հնարավորություն են տալիս 
գրանցված օգտատերերին փոխանակվել 
տեղեկատվությամբ, լուսանկարներով, ձայնա- 
ու տեսաբովանդակությամբ և հաղորդակցվել 
իրար միջև, կազմել խմբեր և ներգրավված լինել 
սոցիալական ցանցերում. տեղեկատվություն, 
խորհրդատվություն և խորհրդակցություն բոլոր 
վերը նշված ծառայությունների վերաբերյալ։   

____________________

(210) 20171691
(220) 30.11.2017
(730) ԼինքդԻն Քորփըրեյշն,Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
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(540) 

(511) 
դաս 9. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 

հաղորդման կամ վերարտադրման 
սարքեր. խտասկավառակներ, DVD-ներ 
և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
համակարգչային սարքավորումներ. համա-
ցանցից, էքստրանետից կամ հաղորդակցական  
այլ ցանցերից էլեկտրոնային եղանակով 
գրանցված կամ ներբեռնվող տեսա-, 
ձայնա-, տեքստային տեղեկատվություն և 
մուլտիմեդիային և մեդիա բովանդակությամբ 
տեղեկատվություն. էլեկտրոնային ներբեռնվող 
հրապարակումներ. մագնիսական տեղեկա-
կիրներ. ձայնագրման սկավառակներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
հաղորդակցական ծրագրային ապահովում. 
մագնիսական, օպտիկական կամ էլեկտրոնա-
յին անդամակցության   քարտեր.   խաղային   
ծրա գրեր համակարգիչների համար. 
նախօրոք գրառված ձայնաժապավեններ՝ 
գործարարության ոլորտին վերաբերող 
նորություններ պարունակող բովանդակությամբ. 
նախօրոք գրառված տեսաժապավեններ՝ 
գործարարության ոլորտին վերաբերող նորու-
թյուններ պարունակող բովանդակությամբ. 
թվային կրիչների վրա գրառված 
մուլտիմեդիային ծրագրային ապահովում 
գործարարության ասպարեզում նորությունների 
և գործերի կառավարման ոլորտում. շարժական 
հեռախոսների աքսեսուարներ. հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար. ներբեռնելի ծրագրային ապահովում 
շարժական հավելվածների տեսքով.  ներբեռնելի 
ծրագրային ապահովում շարժական հավելվածի 
տեսքով համակարգիչների, ձեռքի դյուրակիր 
թվային էլեկտրոնային հաղորդակցական 
սարքերի, շարժական սարքերի, լարով ու 
անլար հաղորդակցական սարքերի հետ 
օգտագործման համար կապի դյուրացման 
նպատակով. 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործա րարության ասպարեզում. վարչարա-

րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. բիզնես ցանցերի առցանց 
ծառայություններ. գովազդի, մարքեթինգի 
(շուկայավարման) և խթանման ծառայու-
թյուններ գործարարության (բիզնեսի) 
ասպարեզում. առցանց որոնման հնարա-
վորությամբ տվյալների հիմնապաշարի 
տրամադրում աշխատանքի տեղավորման 
և մասնագիտական գործունեության 
զարգացման (աճի), գործարարության 
(բիզնեսի), աշխատանքային զբաղվածության 
և մասնագիտական հարցումների և 
պատասխանների ասպարեզում. ապրանքների, 
ծառայությունների, իրադարձությունների և 
միջոցառումների վերաբերյալ  տեղեկատվության 
և հանձնարարականների ու ուղեգրերի 
տրամադրում. աշխատանքի տոնավաճառների 
կազմակերպում և անցկացում. աշխատանքի 
տեղավորման ծառայություններ, անձնա-
կազմի խորհրդատվական ծառայություններ. 
ապրանք ների և ծառայությունների խթանում 
երրորդ անձանց համար համակարգչային և 
հաղորդակցական ցանցերի միջոցով. երրորդ 
անձանց ապրանքների և ծառայությունների 
փոխանակման և վաճառքի օժանդակություն 
համակարգչային և հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով. բարեգործական ծառայություններ, 
այն է՝ օժանդակություն բարեգործական, 
հասարակական, մարդասիրական և 
կամավորական աշխատանքների վերաբերյալ 
հասարակությանը տեղեկացնելու հարցում. 
մասնագիտական և զբաղվածության 
վերաբերյալ ցանցային սպասարկման 
առցանց տրամադրում և զբաղվածության, 
աշխատակիցների հաստիքների համալրման, 
աշխատատեղերի և թափուր տեղերի 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
աշխատակիցների հաստիքների համալրման և 
աշխատանքի տեղավորման ծառայություններ. 
էլեկտրոնային առևտրի ծառայություններ, 
այն է՝ գովազդի և մարքեթինգի նպատակով 
օգտատերերի խմբերի առցանց տրամադրում. 
ցուցահանդեսների և գործնական 
կապերի հաստատման ու զարգացման 
միջոցառումների անցկացում գործարարության 
նպատակով, գործարարության ասպարեզում 
խորհրդատվության նպատակով և գործա-
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րարության զարգացման նպատակով. 
խորհրդատվական ծառայությունների տրա-
մադրում գործարարության  ռազմավարության 
ու վարման գործընթացի և ձեռնարկատիրական 
նախաձեռնության բնագավառում. խորհրդա-
տվական ծառայություններ գործարարության 
ասպարեզում ձեռնարկատիրական գործունեու-
թյան մենեջերների, կառավարության 
ղեկա վարների, կրթության և տեղական 
ինքնա կառավարման  ոլորտներում մենեջեր-
ների համար որոշումներ կայացնելու և 
ռազմավարություն մշակելու հարցում. 
բիզնեսի համար ռազմավարական 
որոշումների կայացումը հնարավոր դարձնող  
խորհրդատվական միջոցների և մեթոդների 
օգտագործման միջոցով տրամադրվող  
խորհրդատվություն՝ ձեռնարկությունների, 
կառավարական և կրթական հաստա-
տությունների և համայնքների համար. 
բիզնես նախագծերի կառավարման հարցում 
խորհրդատվության տրամադրում, այն է՝ 
նախագծի արդյունքի կանխորոշում և նախագծի 
իրագործման փոփոխություն՝ բիզնեսի 
վերափոխման ծրագրերի իրականացման 
հարցում հաջողության հավանականության 
բարձրացման համար. հետազոտություններ 
և խորհրդատվություն գործարարության 
բնագավառում. շուկայագիտական (մարքե-
թինգային) հետազոտություններ և տվյալների 
հավաքում. գործարարության ասպարեզում 
հաշվետվությունների պատրաստում. ձեռնար-
կություններին, կառավարական և կրթական 
հաստատություններին և համայնքներին 
տեղեկատվության փոխանակման հարցերով 
ծառայությունների հայտնաբերում, ընտրում, 
տրամադրում և խորհրդատվություն. ձեռնար-
կությունների, կառավարական ու կրթական 
հաստատությունների և համայնքների 
միջև տեղեկատվության փոխանակման 
համար ֆորումների կազմակերպում, 
սպասարկում և աջակցում համաշխարհային 
համա կարգչային ցանցի միջոցով. 
խորհրդատվություն գործարարության 
ասպա րեզում, այն է՝ ձեռնարկություններին, 
կառա վարական ու կրթական հաստա-
տություններին և համայնքներին խորհրդա-
տվության տրամադրում բիզնեսին 
վերաբերող քաղաքականության ոլորտի, 

կազմակերպչական գործունեության և 
մարգեթինգի կատարելագործման ու 
օպտիմալացման, նախագծերի ու մեթոդների 
մշակման ու տարածման վերաբերյալ. 
խորհրդատվություն քաղաքականության 
ասպարեզում. քաղաքական հարցերին 
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում.  
խորհրդատվական և տեղեկատվական 
ծառայու թյուններ գործարարության ասպա-
րեզում. խորհրդատվություն բիզնեսի 
կառավարման հարցում. խորհրդատվություն 
բիզնեսի կազմակերպման հարցում. 
տեղեկատվական որոնողական ցուցակներից 
և տվյալների հիմնապաշարից գործնական և 
ցանցային տեղեկատվության տրամադրում 
համաշխարհային համակարգչային 
տեղեկա տվական ցանցերի կամ այլ 
հաղոր դակցական ցանցերի միջոցով. 
տեղեկատվական որոնողական ցուցակներից 
և տվյալների հիմնապաշարից տեքստի, 
էլեկտրոնային փաստաթղթերի, տվյալների 
հիմնապաշարների, գրաֆիկայի և 
ձայնատեսային տեղեկատվության տեսքով 
գործնական և ցանցային տեղեկատվության 
տրամադրում համաշխարհային համա-
կարգչային տեղեկատվական ցանցերի 
կամ այլ հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով. գործնական և ցանցային 
տեղեկատվության տրամադրում անձնա-
կան զարգացման բնագավառում, այն 
է՝ ինքնակատարելագործման, ինքնա-
բավարարվածության, բարեգործական, 
կամավորական, հասարակական, համայնքային  
և մարդասիրական գործունեություն 
բնագավառում. բարեգործական, կամա-
վորական, մարդասիրական և հասարակական 
ու համայնքային ծառայություն մատուցող 
կազմակերպությունների հետ կապի 
հաստատման միջոցով գործնական և 
ցանցային տեղեկատվության և գործնական 
գործունեության համար բարենպաստ 
հնարավորությունների առցանց տրամադրում 
հասարակական ցանցերի միջոցով. 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն 
և խորհրդակցություն բոլոր վերը նշված 
ծառայությունների վերաբերյալ.

դաս 41. ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ և կրթություն. 
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տեղեկատվության տարածում և սեմինարների, 
շնորհանդեսների և բանավիճող խմբերի 
անցկացում, հովանավորում և հոսթինգ 
(կազմակերպում), ինչպես նաև  ուսումնական 
գործընթացի ապահովում անձնական 
զարգացման, կարիերայի զարգացման, 
հարաբերությունների ստեղծման, ուսուցման, 
աշխատակիցների հաստիքի համալրման 
ոլորտում. էլեկտրոնային հրատարակումների 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար. 
հրատարակումների ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար. էլեկտրոնային և առցանց 
հրատարակումների ծառայություններ. 
ցուցահանդեսների, կոնֆերանսների հոսթինգ 
մշակութային և կրթական նպատակներով. 
առցանց կրթական և ուսուցողական 
միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում. 
առցանց կրթական և ուսուցողական 
միջոցառումների, այն է՝ վիրտուալ նիստերի և 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
հաշվետվությունների հրատարակում ֆիզի-
կական, մաթեմատիկական, սոցիալական, 
քաղաքագիտական, վարքագծային, 
կիրա ռական գիտությունների, միջազ-
գային հետազոտությունների, տեխնի-
կական գիտությունների, այն է՝ 
վիճակագրության և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիայի ոլորտում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով. 
կոնֆերանսների և սեմինարների հոսթինգ 
գործարարության նպատակների, գործարար 
խորհրդատվության, գործարարության զար-
գացման ու կատարելագործման համար. 
հետազոտություններ և խորհրդատվություն 
կրթական զարգացման ոլորտում. 
տեղեկատվության, խորհրդատվության 
և խորհրդակցության տրամադրում բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ. 
առցանց դասընթացների, սեմինարների, 
ինտերակտիվ դաընթացների մշակում և 
տրամադրում միջնակարգ և բարձրագույն 
կրթության, ինչպես նաև մասնագիտական 
կրթության ոլորտում. նախագծում, մշակում 
և խորհրդատվության տրամադրում 
քոլեջների և համալսարանների համար 
առցանց տրամադրվող կրթական 
ծրագրերի և ուսուցողական դասընթացների 
բովանդակության և ուսումնական պլանի 

մշակման և կատարելագործման հարցերով. 
ուսանողների աջակցության ծառայություններ, 
այն է՝ կրթական խորհրդատվական 
ծառայություններ ուսանողներին հետագա 
կրթության պլանավորման և նախա-
պատրաստման հարցերում աջակցության 
նպատակով. խորհրդատվություն ուսում-
նական հաստատություններ ընդունելության 
հարցերով, այն է՝ քոլեջների և 
համալսարանների ապագա ուսանողներին 
աջակցության տրամադրում ուսուցման 
համար դիմումների լրացման և ներկայացման 
հարցերում. ուսանողներին տրամադրվող 
խորհարդատվական ծառայություններ քոլեջ-
ների և համալսարանների ընտրության և 
ընդունելության հարցերում. ծառայություններ 
ուսումնական հաստատություններում բնա-
կեցման ոլորտում, այն է՝ ուսանողների 
բնակեցման կազմակերպում, կցում 
բուժական հաստատություններին, ինչպես 
նաև կուրատորների նշանակում քոլեջների 
և համալսարանների ուսանողների 
համար. թեստավորման, գնահատման, 
քննման և ատեստացիայի գործընթացի 
ապահովում. կրթական տեղեկատվության 
տրամադրում դասընթացների, ուսոցողական 
առաջարկությունների և սերտիֆիկացման վեր
աբերյալ.                        

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ 
և դրանց հետ կապված մշակումներ. 
արդյունաբերական վերլուծումներ և հետա-
զոտություններ. համակարգչային տեխնիկայի 
և ծրագրային ապահովման մշակում և 
զարգացում. համակարգչային ծառայություններ, 
այն է՝ էլեկտրոնային սարքավորումների 
հոսթինգ՝ համացանցի կամ հաղորդակցական 
այլ ցանցերի միջոցով հանդիպումների, 
միջոցառումների և ինտերակտիվ 
քննարկումների կազմակերպման և անցկացման 
համար. վիրտուալ համայնքների հոսթինգ 
գրանցված օգտատերերի համար խմբեր 
կազմելու, միջոցառումներ կազմակերպելու, 
քննարկումներին մասնակցելու և սոցիալական, 
գործարարական, քաղաքական և                                                                                                                                                
հասարակական ցանցերում ներգրավվելու 
համար. առցանց թվային բովանդակության 
հոսթինգ. համակարգչային ծրագրային 
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հավելվածների հոսթինգ երրորդ անձանց 
համար. ինտերակտիվ վեբ կայքերի և առցանց 
ոչ ներբեռնելի  ծրագրային ապահովման 
հոսթինգ՝ հաղորդագրությունների, մեկնա-
բանությունների, մուլտիմեդիա բովան-
դակության, տեսագրությունների, 
կինո նկարների, ֆիլմերի,  լուսանկարների, 
ձայնային բովանդակության, անիմացիայի, 
նկարների, պատկերների, տեքստերի, 
տեղեկատվության և այլ օգտատերերի կողմից 
ստեղծված բովանդակության վերբեռնման, 
ներբեռնման, հրապարակման, ցուցադրման, 
նշման, համատեղ օգտագործման և 
փոխանցման համար. ոչ ներբեռնելի ծրագրային 
ապահովմամբ  վեբ կայքերի տրամադրում՝ 
գործարար կապերի ստեղծման ու մարքեթինգի, 
զբաղվածության, աշխատակիցների հաս-
տիքների համալրման, գովազդի, մարքեթինգի 
ու խթանման և սոցիալական ու քաղաքական 
մեկնաբանությունների ոլորտում. ոչ 
ներբեռնելի ծրագրային ապահովում, որը թույլ 
է տալիս օգտատերերին կապերի ստեղծման 
նպատակով որոնել, տեղորոշել և կապ 
հաստատել այլ օգտատերերի հետ` կապի 
էլեկտրոնային ցանցի միջոցով. կիրառական 
ծառայություններ մատակարարողների ծառա-
յություններ. ոչ ներբեռնելի ծրագրային 
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում. օգտատիրոջ կողմից 
սահմանվող տեղեկատվություն, անձնական 
էջ, ձայնային տվյալներ և պատկերներ 
պարունակող անհատական պահանջով 
ստեղծված վեբ էջերի հոսթինգ. գիտական 
և արդյունաբերական հետազոտություններ. 
համակարգիչների համար գրերի կազմում. 
համակարգչային ծառայություններ, այն է՝ 
անձնական տեղեկատվությունների առցանց 
ծառայություններ. ծրագրերի օգտագործման 
ապահովում. համակարգչային ծրագրային 
ապահովման մշակում և զարգացում երրորդ 
անձանց համար. գովազդի և մարքեթինգի 
համար առցանց համայնք տրամադրող 
վեբ կայքերի ստեղծում և տեխնիկական 
սպասարկում. հետազոտություններ ֆիզի-
կական, մաթեմատիկական, սոցիալական, 
քաղաքական, վարքագծային և կիրառական 
գիտությունների ոլորտում. հետազոտություններ 
տեխնիկական գիտությունների, այն 

է՝ վիճակագրական տվյալների և 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում. 
առցանց վերլուծական հետազոտությունների 
և մշակումների ծառայություններ, որոնք 
հնարավորություն են տալիս մարդկանց 
համախմբվել և կիսվել փորձով, 
տեղեկատվությամբ և հետազոտություններով՝ 
ձուավորելու նոր մտահղացումներ ֆիզիկական, 
մաթեմատիկական, սոցիալական, քաղաքական, 
վարքագծային, կիրառական գիտությունների, 
միջազգային ուսումնասիրությունների, 
տեխնիկա կան գիտությունների, վիճա-
կա   գրու թյան, տեղեկատվական տեխ նո  լո-
գիայի, գործարարության, գործա րարական 
ռազմավարության, բիզնես նախա-
ձեռնությունների,  ռազմավարության մշակման, 
ռազմավարական որոշումների ընդունման, 
նախագծերի իրականացման, համայնքային 
և կրթական ծառայությունների ոլորտում. 
հետազոտություն և խորհրդատվություն՝ 
համայնքի և հարևանության զարգացման 
և քաղաքական գիտությունների ոլորտում. 
ոչ ներբեռնելի վեբ ծրագրային ապահովում 
առցանց ուսուցողական դասընթացների 
համար. տեղեկատվություն, խորհրդատվություն 
և խորհրդակցություն բոլոր վերը նշված 
ծառայությունների վերաբերյալ.

դաս 45. մարդկանց կարիքների 
բավարարմանը ուղղված անհատական և 
սոցիալական ծառայություններ. սոցիալական 
ցանցերում ծանոթության և կապերի 
ստեղծման ծառայություններ. սոցիալական 
ցանցերի առցանց ծառայություններ, 
որոնք հնարավորություն են տալիս 
գրանցված օգտատերերին փոխանակվել 
տեղեկատվությամբ, լուսանկարներով, ձայնա- 
ու տեսաբովանդակությամբ և հաղորդակցվել 
իրար միջև, կազմել խմբեր և ներգրավված լինել 
սոցիալական ցանցերում. տեղեկատվություն, 
խորհրդատվություն և խորհրդակցություն բոլոր 
վերը նշված ծառայությունների վերաբերյալ։   

____________________

(210) 20171692
(220) 30.11.2017
(730) «Աստելլե» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 
պող., շ. 40, բն. 35, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ, 

մասնավորապես՝ գուլպաներ (երկար), 
բերետներ, բլուզներ, բոաներ (մորթե վզպատներ՝ 
գորժետներ), գդակներ, տրիկոտաժեղեն, 
հագուստի օձիքներ, գլխանոցներ 
(հագուստ), հովարներ գլխարկների համար, 
գոտիներ (հագուստ), շալեր, խալաթներ, 
սվիտերներ, պուլովերներ, կարճագուլպաներ, 
շապիկներ (բուզներ), հովարով գլխարկներ, 
սարաֆաններ, լեգինսներ (շալվար), պոնչոներ, 
կիսատաբատաձև շրջազգեստներ, կրծքի 
գրպանի թաշկինակներ, գոտի-քսակներ 
(հագուստ), չալմաներ, կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ, ժապավենակապ փողկապներ, 
լայն եզրերով, սարիներ, դիմակահանդեսի 
կոստյումներ, թիկնոցներ, կաշվե հագուստ, 
հագուստ արհեստական կաշվից, 
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ), 
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա), 
տակի շրջազգեստներ, գլխանոցով բաճկոն, 
գլխակապեր (հագուստ), բաղնիքի խալաթներ, 
բաճկոններ (հագուստ), բրդյա բաճկոններ 
(հագուստ), համազգեստ, պատմուճաններ 
(պարեգոտներ), վերարկուներ, զգեստներ, 
պիժամաներ, գրպաններ հագուստի համար, 
լողափի զգեստներ, մուշտակներ, կնգուղով 
վերարկու (թիկնոցներ), շքազգեստներ 
(սպասավորների), նորածնի օժիտ (հագուստ), 
շրջազգեստներ, հագուստ ջերսիից, անջրանցիկ 
հագուստ, գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը 
և ուսերը, բաճկոնակներ, գաբարդիններ 
(հագուստ), ցիլինդրներ, մորթե թիկնոցներ, 
էսպադրիլներ, տրիկոտաժե հագուստ, 
շարֆեր, վզպատներ, պատրաստի աստառներ 
(հագուստի տարրեր), ձեռնոցներ (հագուստ), 
վերնազգեստ, հագուստ հեծանվորդնեի համար, 
տաբատներ, բրիջիներ, զանգապաններ, 
փողկապներ, ականջակալներ  (հագուստ), 
մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ), 
պատրաստի հագուստ, կոստյումներ, 
կոմբինեզոններ (հագուստ), զուգագուլպաներ, 
հանովի օձիքներ, մորթիներ (հագուստ), 
կարճագուլպաներ.

դաս 40. նյութերի մշակում, մասնավորա-
պես՝ հագուստի կարում. 

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյունաբերական վերլուծումների և 
հետազոտությունների ծառայություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման մշակում և զարգացում, 
մասնավորապես՝ հագուստի մոդելավորում:

____________________

(210) 20171698
(220) 01.12.2017
(730) «Էմ ջի» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորքի 5-րդ զ., 
Գալշոյան 38/1, բն. 35, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. ճանապարհորդական գործակա-

լության ծառայություններ:
____________________

(210) 20171699
(220) 01.12.2017
(730) Յուրիկ Թարվերդյան, Երևան, Վ. 
Դավթյան փող., տուն 13, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ օղի:
____________________

(210) 20171701
(220) 04.12.2017
(730) Սանրիո Քամփնի, Լթդ., JP 
(540) 
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(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
ոչ բուժական օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ, 
ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
օդի բուրավետիչներ. արդուզարդի միջոցներ. 
մատնահարդարման պատրաստուկներ. 
մազերի և մաշկի խնամքի և մաքրման համար 
նախատեսված միջոցներ և պատրաստուկներ. 
կպչուն նյութեր կոսմետիկական միջոցների 
համար. սափրվելու լոսյոններ. արդուզարդի 
միջոցներ քրտնելու դեմ (արդուզարդի 
պարագաներ). կենցաղային հակաստատիկներ. 
բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). օճառա-
ծառի կեղև լվացքի համար. աղեր վաննաների 
համար, բացառությամբ բժշկական նպա-
տակների համար օգտագործվողների. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. կոսմետիկական դիմակներ. աղեր 
սպիտակեցման համար. սոդա սպիտակեցման 
համար. լեղակ սպիտակեղենի համար. 
աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման 
համար. շերտիկներ շնչառությունը 
թարմացնելու համար. կենցաղային 
քիմիական պատրաստուկներ սպիտակեղենը 
լվանալիս գույները թարմացնելու համար. 
պատրաստուկներ գունազերծման 
համար. կոսմետիկական հավաքածուներ. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհա-
րելու համար. կոսմետիկական միջոցներ 
կենդանիների համար. բամբակե տամպոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
բամբակ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական կրեմներ. 
մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական 
կրեմներ. կրեմներ կաշվի համար. 
ճարպազերծող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական նպատակների համար 
օգտագործվողների. պատրաստուկներ 
ատամն երի պրոթեզների ողորկման համար. 
պատրաստուկներ ատամների պրոթեզները 
մաքրելու համար. հոտազերծիչներ մարդու 
համար. հոտազերծիչներ կենդանիների 
համար. լվացող միջոցներ, բացառությամբ 

արդյունաբերական և բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների. կոսմետիկական 
ներկանյութեր. օդեկոլոն. անուշաբույր ջուր. 
միջոցներ մազերը ներկելու համար. մազերի 
քսուքներ, մազերի ժելեր, շամպուններ, մազերի 
լավորակիչներ և մազերի խոնավացման 
պատրաստուկներ. շրթներկ. քսուքներ և 
լոսյոնների մաշկի և դեմքի համար. արհեստական 
եղունգներ. լաքեր եղունգների համար և 
եղունգների համար լաքերի նոսրացուցիչներ. 
արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
գունա զրկող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. բուրավետիչներ 
ամոքահունց խմորից պատրաստվող 
հրուշակեղենի համար (եթերային յուղեր). 
հարդարանքի կաթ. կոսմետիկական միջոցներ 
հոնքերի համար. մատիտներ հոնքերի համար. 
պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը 
փափկացնելու համար. արհեստական 
թարթիչներ. մոմ հատակի համար. լաք 
մազերի համար. պատրաստուկներ մազերը 
գանգրացնելու համար. պատրաստուկներ 
լվացքի համար. պատրաստուկներ լվացքը 
թրջելու համար. օսլա (ապրետուր). լոսյոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
գրիմ. դիմափոշի. միջոցներ գրիմ անելու 
համար. պատրաստուկներ դիմահարդարանքը 
հեռացնելու համար. կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչները և հոնքերը ներկելու 
համար. պատրաստուկներ բերանի խոռոչի 
ողողման համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. կպչուն 
պիտակներ եղունգների համար. պատրաս-
տուկներ եղունգների խնամքի համար. 
կոսմետիկական մատիտներ. մոմեր կահույքի 
և հատակների փայլեցման համար. շրթներկեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկներից և 
խոտերից. պեմզա (չեչաքար). հղկապաստառ. 
ապակե հղկաթուղթ. բուրավետ փայտանյութ. 
շամպուններ ընտանի կենդանիների համար 
(ոչ բուժական խնամքի միջոցներ). կոշիկի 
քսուքներ. գուտալին (կոշիկի քսուք). կոշիկների 
խնամքի միջոցներ. պատրաստուկներ 
գործվածքները կոկելու (օսլայելու) համար. 
գործվածքների երանգները վերականգնող 
օճառներ. պատրաստուկներ սպիտակեղենին 
փայլ հաղորդելու համար. կոսմետիկական 
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միջոցներ արևայրուքի համար. կոսմետիկական 
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ. 
պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու համար. 
մազահեռացնող մոմ. մոմ սպիտակեղենի 
համար. ողորկելու մոմեր. մոմեր կաշվի 
համար. դեպիլյատորներ. կոսմետիկական 
վազելին. դեկորատիվ փոխատիպ նկարներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
խնկաձողիկներ. բուրավետ նյութեր պարֆյու-
մերիայի համար. յուղազերծող թուղթ մաշկի 
համար. յուղազերծող թուղթ դեմքի համար. 
պատրաստուկներ լոգանքի համար ոչ 
բժշկական նպատակների համար. 

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի 
կամ պատկերի գրառման, հաղորդման կամ 
վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
խտասկավառակներ, DVD-ներ և տեղեկա-
տվության այլ թվային կրիչներ. կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ 
մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման 
սարքավորումներ և համակարգիչներ. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ. համրիչներ. ուսուցման 
տեսալսողական միջոցներ. մարտկոցներ. 
էլեկտրական կուտակիչների պատյաններ. 
լիցքավորող սարքեր կուտակիչների համար. 
հեռադիտակներ. գրպանի հաշվասարքեր. 
լուսանկարչական ապարատներ, կինո-
նկարահանման խցիկներ և դրանց մասեր ու 
պիտույքակազմեր. ոսպնյակներ լուսա-
նկարչական ապարատների համար. չափման 
տարողություններ. մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. 
պարկուճային նվագարկիչներ. ակնոցների 
շղթաներ. լուսակայված կինոժապավեններ. 
հաշվառման (հաշվեցուցակային) ժամացույց-
ներ (ժամանակ գրանցելու սարքեր). 
խտասկավառակների նվագարկիչներ. խտա-
սկավառակներ (ձայնա-, տեսա-). 
խտասկավառակներ (չվերագրանցելի). համա -

կարգ չային գործառնական ծրագրեր. համա -
կարգ չային ծրագրեր. համակարգչային 
գրառ  ված ծրագրային ապահովում. 
համակարգիչներ. համակարգչային տպիչներ. 
հպաոսպնյակներ. հպաոսպնյակների պատ-
յաններ. տեղեկատվության մշակման սարքեր. 
դերձակների մետրեր. դռան էլեկտրական 
զանգեր. գրպանի էլեկտրոնային 
թարգմանիչներ. լուսակայված ժապավեններ. 
հրդեհի ազդանշանիչներ. բռնկալամպեր 
(լուսանկարչություն). շրջանակներ դիապո-
զիտիվների (թափանցապատկերների) համար. 
ջերմակարգավորման սարքեր. կանխավճարով 
աշխատող երաժշտական ավտոմատներ. 
օպտիկական ոսպնյակներ. գրասենյակային 
կշեռքներ նամակների համար. փրկագոտիներ. 
փրկարար ազդալողաններ. փրկարար 
բաճկոնակներ. փրկարարական լաստեր. 
էլեկտրական փականներ. էլեկտրոնային 
փականներ և բանալիներ. մագնիսական 
տեղեկակիրներ. մագնիսական ծածկագրով 
քարտեր. մագնիսական կոդավորիչներ. 
մագնիսներ. խոշորացույցներ (օպտիկա). չափիչ 
ապարատներ, սարքեր և գործիքներ. 
միկրոֆոններ. մանրադիտակներ. նեոնային 
խողովակներ ցուցանակների համար. 
դյուրակիր համակարգիչներ. էլեկտրոնային 
մատիտներ. ձայնագրման սկավառակներ. 
լուսապատճենման սարքեր. գրպանի 
հաշվասարքեր. պրոյեկցիոն ապարատներ. 
պրոյեկցիոն էկրաններ. ռադիոսարքեր. 
նվագարկիչներ. հեռակառավարման 
ապարատուրա. քանոններ (չափիչ գործիքներ). 
կշեռքներ. սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով 
քարտեր). ծխի դետեկտորներ. խցակի 
վարդակներ (էլեկտրական միացումներ), 
խցակի երկժանիներ (էլեկտրական միա-
ցումներ), խցակի միացումներ (էլեկտրական). 
ձայնագրիչ ապարատուրա. ձայնագրման 
սկավառակներ. ձայնի վերարտադրման 
սարքեր. ձայնի հաղորդման ապարատներ. 
ակնոցների պատյաններ. ակնոցների 
շրջանակներ. ակնոցներ (օպտիկա). 
արևապաշտպան ակնոցներ. էլեկտրական 
փոխարկիչներ. մագնիսական ժապավենների 
վրա գրանցման սարքեր. հեռախոսային 
ապարատներ, հեռախոսափողեր, հեռա-
խոսային հաղորդիչներ, հեռախոսալարեր. 
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աստղադիտակներ. հեռուստացույցներ. 
ջերմաս տիճանային ցուցիչներ. էլեկտրական 
սարքեր գողությունները կանխելու համար. 
ջերմաչափներ, բացառությամբ բժշկական 
ջերմաչափների. թերմոստատներ (ջերմա-
պահպանիչներ). տեսաժապավեններ, տեսա-
խաղերի քարթրիջներ. տեսագրություններ. 
մագնիսական ժապավեններ տեսագրման 
համար. տեսաէկրաններ. տեսագրման սարքեր. 
տեքստային պրոցեսորներ. VCD-ներ. VCD- և 
DVD-նվագարկիչներ. տեսալսողական սարքա-
վորանք՝ օժտված երգակցելու հնարավորություն 
ընձեռող սարքերով. ձայներիզների, տեսա-
երիզների, խտասկավառակների, լազերային 
սկավառակների, VCD-ների և DVD-ների 
բռնիչներ, տուփեր և պատյաններ. մկնիկների 
գորգեր. հեռախոսներ, անլար հեռախոսներ, 
բջջային հեռախոսներ, շարժական հեռա-
խոսներ և դրանց մասեր, պիտույքակազմեր ու 
պիտույքներ. բջջային հեռախոսների տուփեր և 
պատյաններ. փեյջերներ և դրանց մասեր ու 
պիտույքակազմեր. փեյջերների տուփեր և 
պատյաններ. պայուսակներ, ծածկոցներ, 
պատյաններ, տուփեր և բռնիչներ բջջային 
հեռախոսների և փեյջերների համար. 
ականջակալներ. ականջակալներ և 
միկրոֆոններ/բարձրախոսներ բջջային հեռա-
խոսների հետ օգտագործման համար. 
կատարված և ընդունված զանգերի ցուցիչներ 
հեռախոսների, բջջային հեռախոսների և 
փեյջերների համար. էլեկտրոնային 
ծոցատետրեր. վթարային էլեկտրական 
զանգեր. վթարային ազդասարքեր. գծիկավոր 
կոդերն ընթերցող սարքեր. ճնշաչափեր. 
զումմերներ. էլեկտրական զումմերներ. 
պրոցեսորներ (տեղեկատվության մշակման 
կենտրոնական բլոկներ). չիպեր (ինտեգրալ 
սխեմաներ). ժամանակագրիչներ (ժամանակի 
գրանցման սարքեր). համակարգիչների 
ստեղնաշարեր. համակարգիչների հիշողության 
բլոկներ. համակարգիչների կից սարքեր. 
ակուստիկական կապի սարքեր. կոմուտացման 
սարքեր (տեղեկատվության մշակման 
սարքավորանք). օպտիկական տեղեկակիրներ. 
օպտիկական սկավառակներ. մագնիսական 
սկավառակներ. ջրասուզական 
սարքավորումներ. դիմակներ ստորջրյա 
սուզման համար. հատուկ հագուստ 

(ջրասուզակների համար), սուզազգեստներ. 
հայտարարությունների էլեկտրոնային 
տախտակներ. էլեկտրոնային մատիտներ 
(ցուցասարքերի տարրեր). ակնոցների 
նրբաքուղեր. օկուլյարներ (ակնապակիներ). 
վահաններ աչքերը շլացուցիչ լույսից 
պաշտպանելու համար. ֆաքսիմիլային 
ապարատներ. զտիչներ (լուսանկարչություն). 
դիսկետներ. ընթերցող գլխիկների մաքրման 
ժապավեններ. խոնավաչափներ. ինտեգրալ 
սխեմաներ. խոսակցական ապարատներ. 
ինտերֆեյսներ համակարգիչների համար. 
հաշիվները դուրս գրելու սարքեր. օբյեկտիվների 
լուսապաշտպանիչ բլենդներ. մագնիսական 
ժապավենի բլոկներ համակարգիչների համար. 
մագնիսական ժապավեններ. չափագդալներ. 
մետրոնոմներ. միկրոպրոցեսորներ. մոդեմներ. 
դրամները հաշվելու և տեսակավորելու 
մեքենաներ. մոնիտորներ (համակարգչային 
սարքավորանք). մոնիտորներ (համակարգչային 
ծրագրեր). «մկնիկ» տեսակի մանի-
պուլյատորներ. օպտիկական լուսատուներ 
(թելքային). օպտիկական ապակիներ. 
օպտիկական դետալներ. ավտոմեքենաների 
կայանման վճարովի ժամանակի հաշվիչներ. 
անկյունաչափներ (չափիչ գործիքներ). 
ռադիոհեռագրական կայաններ. ռադիո-
հեռախոսային կայաններ. պատկերամուտ ներ 
(սարքավորանք տեղեկատվության մշակման 
համար). կիսահաղորդիչներ. դիապոզիտիվներ 
(լուսանկարչություն). ձայնագրման ժապա-
վեններ. մագնիսական ժապավենների 
մագնիսաթափման սարքեր. հեռագրալարեր. 
հեռագրասարքեր (ապարատներ). հեռա-
տիպներ. հեռուստահուշարարներ. հեռա-
տիպներ. տոմսերի վաճառքի ավտոմատներ. 
հաղորդիչներ (հեռակապ). ռադիոհաղորդիչներ 
(հեռակապ). վակուումաչափներ. տեսա-
հեռախոսներ. տագնապի ազդասարքեր. 
ստորջրյա լողի ժամանակ օգտագործվող 
ականջի ներդրակներ. թայմերներ ձու եփելու 
համար. սպորտային ակնոցներ. 
պաշտպանական սաղավարտներ սպորտ-
սմենների համար. նավագնացական սարքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար 
(նավակողային համակարգիչներ). խաղային 
ծրագրեր համակարգիչների համար. 
էլեկտրոնային ներբեռնվող հրապարակումներ. 
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համակարգչային ծրագրեր (ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում). հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար (ներբեռնելի). դյուրակիր տարածա-
ընդունիչներ. արբանյակներ գիտական 
հետազոտությունների համար. դաստակների 
հենարաններ համակարգիչներ հետ 
աշխատանքի համար. թվային ֆոտո-
շրջանակներ. նրբաքուղեր շարժական 
հեռախոսների համար. դրոցներ շարժական 
հեռախոսների համար. անտեննայի թասակներ 
շարժական հեռախոսների համար. 
սմարթֆոնների ծածկոցներ. սմարթֆոնների 
պատյաններ. էլեկտրոնային սխեմաներ և 
CD-ROM-ներ, որոնք թույլ են տալիս գրել 
ավտոմատ նվագարկման ծրագիր՝ 
էլեկտրոնային երաժշտական գործիքներում 
օգտագործման համար. դյուրակիր մեդիա-
նվագարկիչներ. ներբեռնվող պատկերների 
ֆայլեր. ներբեռնվող երաժշտական ֆայլեր. 
ներբեռնվող հնչյունային ֆայլեր շարժական 
հեռախոսների զանգերի համար. դիրքորոշման 
համաշխարհային համակարգի ապարատներ 
(GPS). ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչներ. սկավա-
ռակակիրներ համակարգիչների համար. 
անձնական դյուրակիր համակարգիչներ. 
լուսարձակող դիոդներ (ԼԱԴ). դժբախտ 
պատահարներից պաշտպանության անհա-
տական միջոցներ. պաշտպանիչ դիմակն. 
նրբաքուղեր բջջային հեռախոսների համար. 
կողմնացույցներ. էլեկտրական միացումներ. 
պաշտպանիչ կափարիչներ խցակի 
վարդակների համար. բաշխիչ կառա-
վարակետեր (էլեկտրականություն). անլար 
հավաքակազմեր հեռախոսների համար. 
հրդեհաշեջ փողրակներ. հրշեջ ծայրա պա-
նակներ. տեսախաղերի համար արկա դային 
ավտոմատների խաղային ծրագրեր. 
տեսախաղերի համար տնային ավտոմատների 
խաղային ծրագրեր. անձնական թվային 
օգնական սարքեր. լողի ժամանակ օգտա-
գործվող ականջի ներդրակներ. արևա յին 
մարտկոցներ. պլանշետային համակարգիչ ներ. 
թվային լուսանկարչական ապարատներ. 
էլեկտրոնային գրքեր. սմարթֆոններ. սմարթ-
ժամացույցներ. սմարթ-ակնոցներ. սմարթ-
մատանիներ. մոնոպոդներ (ձեռքի 
ամրակալաններ). ինտերակտիվ էլեկտրոնային 

գրատախտակներ. էլեկտրական և էլեկտրո-
նային սարքավորումներ երաժշտական 
գործիքների համար. ձայնային ինտերֆեյսներ. 
համակարգչային էկրանների պաշտպանիչ 
թաղանթներ. սմարթֆոնների համար 
հարմարեցված պաշտպանիչ ժապավեններ. 
վիրտուալ իրականության գլխադիր 
սաղավարտներ. արհեստական բանա-
կանությամբ մարդանման ռոբոտներ. 
պայուսակներ դյուրակիր համակարգիչների 
համար. պայուսակներ և պատյաններ 
լուսանկարչական ապարատների և լուսա-
նկարչական սարքավորումների համար.   

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ և ազնիվ մետաղների 
ձուլակտորներ. տուփեր ազնիվ մետաղներից. 
թևքաճարմանդներ ազնիվ մետաղներից. 
փողկապների սեղմիչներ ազնիվ մետաղներից. 
գնդասեղներ (քորոցներ) փողկապների համար 
ազնիվ մետաղներից. գեղարվեստական 
իրեր ազնիվ մետաղներից. դեկորատիվ 
գնդասեղներ ազնիվ մետաղներից. կոշիկների 
զարդարանքներ ազնիվ մետաղներից. 
արձաններ ազնիվ մետաղներից. թանկարժեք 
իրեր, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
նմանակող ոսկերչական իրեր և զարդարանք. 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր. կրծքազարդեր 
(թանկարժեք իրեր). շղթաներ (թանկարժեք 
իրեր). հուռութներ բանալիների օղակների 
համար. կախազարդեր ոսկերչական իրերի 
համար. մետաղադրամներ. ժետոններ, այն 
է՝ մեդալներ և (կամ) մետաղադրամներ. 
թևքաճարմանդներ. ականջօղեր. ոսկյա թելեր 
(թանկարժեք իրեր). պատյաններ թանկարժեք 
իրերի համար. պատյաններ ոսկերչական 
իրերի համար. վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). 
գնդասեղներ, քորոցներ (թանկարժեք իրեր). 
դարձածալին ամրացվող կրծքանշաններ. 
մատանիներ (թանկարժեք իրեր). արձաններ 
և արձանիկներ ազնիվ մետաղներից.    
փողկապների սեղմիչներ. ժամացույցներ 
և դրանց մասեր ու պիտույքակազմեր. 
ժամացույցների ապարանջաններ, ժամա-
ցույցների շղթաներ. գրպանի կամ ձեռքի 
ժամացույցների իրաններ. շարժականգով 
վայրկյանաչափներ. զարդարանք (թանկարժեք 
իրեր). դեկորատիվ գնդասեղներ, գնդասեղներ 
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փողկապների համար. մեդալներ. օղակներ 
բանալիների համար. անջատովի օղակներ 
կախազարդերի կամ դեկորատիվ զարդերի 
համար. շղթաներ և պատյաններ բանալիների 
համար ազնիվ մետաղներից և (կամ) թանկարժեք 
քարերից. կախազարդեր. ապարանջաններ 
(թանկարժեք իրեր). նվերի պատյաններ 
ժամացույցների համար. ժամացույցների 
իրաններ. էլեկտրական ժամացույցներ. 
արևի ժամացույցներ. ալմաստներ. ստրաս 
(արհեստական՝ կեղծ ադամանդ). կիսա-
թանկարժեք քարեր. գեղարվեստական 
իրեր ազնիվ մետաղներից. զարթուցիչներ. 
թավաթելային թևքաճարմանդներ. քորոցներ 
փողկապների համար. կրծքանշաններ ազնիվ 
մետաղներից. զարդարանք կոշիկի համար 
ազնիվ մետաղներից. հաղթանշաններ 
(մրցանակային գավաթներ). հուշանվերային 
վահաններ. թալիսմաններ. ուլունքներ թան կ-
արժեք և ոչ թանկարժեք իրեր պատրաս տելու 
համար. 

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպա գրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ. օրացույցներ, 
գրքեր, կատալոգներ, փոստային բացիկներ, 
ազդագրեր, պլակատներ, պարբերական 
մամուլ, տպագրական հրատարակություններ, 
լրագրեր և ամսագրեր. երաժշտական 
բացիկներ. գրելու պիտույքներ. ռետինե 
դրոշմակներ. դրոշմակներ և կնիքներ 
(գրասենյակային պարագաներ). բարձիկներ 
դրոշմակնիքների համար, թանաքի բարձիկներ. 
ալբոմներ. ստվարաթղթի թերթեր նկարները 
կամ լուսանկարները շրջանակելու համար 
(պասպարտու). նկարակալներ. ծծանաթուղթ. 
հենակալներ լուսանկարների համար. թանաք. 
թղթե անձեռոցիկներ, զուգարանի թուղթ. թղթե 
անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնելու համար. 

թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. թղթե և 
ստվարաթղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի 
տակ դնելու համար, գրաֆինների թղթե և 
ստվարաթղթե տակդիրներ. փաթեթավորման 
թուղթ և փաթեթավորման նյութեր. ջրաներ-
կեր. գրաֆիկական վերարտադրություններ, 
դիմանկարներ. վիմատիպ նկարներ. 
գրիչներ, մատիտներ, ինքնահոս գրիչներ, 
գնդիկավոր գրիչներ. գրչածայրեր. գրչակոթեր. 
մատիտների բռնիչներ. գրիչների և գրելու 
պիտույքների վերալիցքավորման բալոններ. 
մատիտների համար գրիֆելներ. գունավոր 
մատիտներ. գրչատուփեր, մատիտների 
տուփեր. մատիտ սրելու հարմարանքներ. 
մատիտ սրելու մեքենաներ. թղթերն ամրացնելու 
հարմարանքներ (ամրակներ). ճնշածծաններ. 
գրասենյակային կոճգամներ. պաստելներ. 
սոսինձներ գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պապիեմաշե. սկու-
տեղներ նամակագրության համար. նամակների 
բռնիչներ. նամակների բացիչներ. կպչուն 
ժապավեններ և կպչուն ժապավենի բաշխիչ 
հարմարանքներ. գծագրական պիտույքներ, 
գծագրական տախտակներ, գծագրական 
գրչածայրեր և գծագրական գործիքներ. 
գծագրագործիքատուփեր. նամականիշների 
և մետաղադրամների ալբոմներ. թղթե կամ 
պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի համար. 
փաթեթներ ապրանքների սառնապահման 
համար. նվերների տոպրակներ. թղթե 
տոպրակներ. թղթե տոպրակներ գնումների 
համար,  թղթե տոպրակներ սենդվիչների 
համար. թղթե տոպրակներ երեկույթների 
համար. թղթե տոպրակներ նվերների համար. 
տոպրակներ սառույցի համար, կոնաձև թղթե 
տոպրակներ, պլաստմասսայե տոպրակներ 
սենդվիչների համար. տոպրակներ 
միկրոալիքային վառարանում սնունդ 
պատրաստելու համար. պլաստմասսայե 
տոպրակներ գնումների համար, թղթե 
տոպրակներ փաթեթավորման համար. 
պլաստմասսայե տոպրակներ փաթեթավորման 
համար. աղբի թղթե տոպրակներ. փափկացնող 
նյութով շերտապատված ստվարաթղթե 
փաթեթներ. ծրարներ. բյուվարներ (սեղանի 
թղթապանակներ). հենակալներ գրքերի 
համար. էջանիշներ գրքերի համար. 
գրասենյակային պահարանիկներ. կտավներ 
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նկարների համար. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). 
օրագրեր. քարտարաններ (գրասենյակային 
պիտույքներ). բլոկնոտներ (գրասենյակային 
պիտույքներ), փոստային թուղթ. գծագրության 
թուղթ. գրենական պիտույքների 
հավաքակազմեր. կավիճ, գրատախտակներ, 
ազդագրերի գրատախտակներ. անձնագրերի 
կազմեր. վճարագրերի գրքույկների 
բռնիչներ. գրասենյակային ռետիններ. 
նկարներ. կորաքանոններ (գրասենյակային 
ապրանքներ). ջնջելու միջոցներ, ռետիններ 
ջնջելու համար, ջնջող հեղուկներ. նամակների 
էլեկտրական բացիչներ. տպագրված նոտաներ. 
ջնջվող մակերևույթով գրատախտակներ. 
թղթե և (կամ) ստվարաթղթե զարդարանք. 
թղթե անձեռոցիկներ. նախաճաշի թղթե 
տոպրակներ. ստվարաթղթե ճամպրուկներ և 
պատյաններ. ներկելու ալբոմ. թղթապանակներ 
զեկույցների համար. թղթի սեղմակներ. 
գրպանի նոթատետրեր. ֆլոմաստերներ. 
գրքին հագցվող թղթե ժապավեններ. սև 
մատիտների հավաքածուներ. գունավոր 
մատիտների հավաքածուներ. քանոններ. գրելու 
տակդիրներ. ինքնագրերի գրքեր. թղթերն 
ամրացնելու հարմարանքներ (ամրակներ). 
ճարմանդակարիչներ (գրասենյակային). 
ժապավենի կտրիչներ (գրասենյակային). 
նախազգուշացնող ցուցանակներ. թղթի 
մանրատիչներ գրասենյակային նպատակների 
համար. խտասկավառակների մանրատիչներ 
տնային կամ գրասենյակային նպատակների 
համար. մակաշերտման սարքեր և 
ապարատներ. ջերմասոսնձման միջոցով 
փաստաթղթերը և լուսանկարները պաշտպանիչ 
փաթեթավորմամբ պատող էլեկտրական 
ապարատներ. քարտերի բռնիչներ և տուփեր. 
թղթե զարդարանք նախաճաշի տուփերի 
կամ սննդամթերքի համար. ալբոմներ. թղթե 
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ (ծրարներ, 
կապոցներ). պոկովի թերթերով բլոկնոտներ. 
ստվարաթղթե տուփեր, թղթե տուփեր. 
քարտեր. կնիքների, դրոշմակների կալիչներ և 
տուփեր. կոմիքսների գրքույկներ. գծագրական 
կարկիններ. քարտեր կամ թղթյա ժապավեններ 
հաշվիչ մեքենաների ծրագրերը գրանցելու 
համար. գրասենյակային թուղթ. հեղուկ 
ճշտիչներ (գրասենյակային ապրանքներ). 
արագակարներ, թղթապանակներ (գրա-

սենյակային). մատնակալներ (գրասենյակային 
պիտույքներ). թղթե դրոշներ. ծալամեքենաներ 
(գրասենյակային). թղթապանակներ փաստա-
թղթերի համար. կպչուն ժապավեններ 
(գրասենյակային պիտույքներ). թղթե 
թաշկինակներ. կատալոգային քարտեր 
(գրասենյակային պիտույքներ). ներկանյութով 
ժապավեններ. թղթապանակներ փաստա-
թղթերի համար. ոչ մանածագործական 
պիտակներ. քարտեզներ. երաժշտական 
բացիկներ. տեղեկագրեր. բլոկնոտներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). ներկատուփեր 
(դպրոցական պիտույքներ). բրոշյուրներ. 
թղթի մանրատիչներ գրասենյակային 
նպատակների համար. ավտոմատ մատիտներ. 
փոստային նամականիշներ. ինքնասոսնձվող 
պիտակներ (գրասենյակային). սեղանի թղթե 
անձեռոցիկներ. գրասենյակային կոճգամներ. 
տոմսեր. գրամեքենաների ժապավեններ. 
գրամեքենաներ (էլեկտրական կամ ոչ 
էլեկտրական). կազմեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). գրելու վրձիններ. գրելու կավիճ. 
բլոկնոտներ. կազմեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). թղթե կաշպոներ (դեկորատիվ 
ծաղկամաններ). թուղթ կտրելու դանակներ 
(գրասենյակային). մանկական թղթե կրծկալներ. 
տոպրակներ միկրոալիքային վառարանում 
սնունդ պատրաստելու համար. թղթե զտիչներ 
սուրճի համար. բուկլետներ. ասեղնագործության 
նմուշներ (սխեմաներ). թուղթ կտրելու 
դանակներ (գրասենյակային). սեղանի թղթե 
սփռոցներ. սեղանի թղթե սպիտակեղեն. 
թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. 
սեղմիչներ կատալոգային քարտերի համար. 
թղթե շերտեր գուշակություններ անելու 
համար. ինքնասոսնձվող պիտակներ 
շարժական հեռախոսների համար. նկարներ 
շրջանակված կամ չշրջանակված. թղթե 
սրբիչներ ձեռքերի համար. զուգարանի թուղթ. 
փաստաթղթերի մակաշերտման ապարատներ 
(գրասենյակային). ստվարաթղթե տուփեր 
բոլորագլխարկների համար. պիտակները 
ձեռքով սոսնձելու հարմարանքներ. գծանշիչ 
գրիչներ (գրասենյակային). ներկերի արկղեր. 
նկարելու վրձիններ. նկարիչների վրձիններ. 
ջնջոցներ գրատախտակի համար. սուան-թուղթ 
(չինական նկարչության և գեղագրություն 
համար). մեխանիկական մատիտներ. վասի 
(ճապոնական թուղթ). 
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դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի 
և արևի հովանոցներ. ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական 
իրեր. պարանոցակապեր, սանձափոկեր և 
հագուստ կենդանիների համար. պայուսակներ. 
քսակներ. դրամապանակներ, ճամփորդական 
կաշվե հավաքակազմեր (կաշեգալանտերեա), 
թղթապայուսակներ (կաշեգալանտերեա), 
բանալիների պատյաններ, բանալիների 
պայուսակներ. տափակ ճամպրուկներ 
փաստաթղթերի համար. թիկնապայուսակներ. 
պորտպլեդներ. տնտեսական պայուսակներ. 
կաշվե թամբակալներ. կաշվե սրակալներ. 
կաշեփոկեր թամբագործական իրերի համար 
(փոկային շինվածքներ), փոկեր ուղեբեռի 
համար. ձեռնափայտեր (գավազաններ). 
այցեքարտերի թղթապանակներ. վզնոցներ 
կենդանիների համար. քուղեր կաշվից 
և կաշվի նմանակումներից. դատարկ 
պիտույքատուփեր հարդարանքի իրերի համար. 
դնչկալներ. դպրոցական պայուսակներ. 
կաշեփոկիկներ. բռնակներ ճամպրուկների 
համար. ճամպրուկներ. ճամփորդական 
կաշվե հավաքակազմեր (կաշեգալանտերեա). 
ճամփորդական սնդուկներ. պատյաններ 
անձրևի հովանոցների համար. բռնակներ 
հովանոցների համար. նստոցների վերածվող 
ծալովի ձեռնափայտեր. փոկեր ուղեբեռի համար. 
ծովափի պայուսակներ. թղթապայուսակներ 
(կաշեգալանտերեա). արկղեր և տուփեր 
կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից կամ դրանց 
նմանակումներից. կանացի պայուսակներ. 
ալպենշտոկներ. թղթապանակներ երաժշտա-
կան նոտաների համար. տնտեսական 
մթերացանցեր. թիկնապայուսակներ. 
դպրո ցական պայուսակներ. պայուսակներ 
փակա նա գործական գործիքների համար 
կաշվից կամ կաշվի նմանակումներից. 
ճամպրուկներ. որսապարկեր (որսորդական 
պարագաներ). կաշվե պարկեր (ծրարներ, 
պայուսակներ) փաթեթավորման համար. 
կահույքի պաստառներ կաշվից կամ կաշվի 
նմանակումներից. կանացի պայուսակների 
հիմնակմախքներ. մանկական լանջագոտիներ. 
անվավոր տնտեսական պայուսակներ. 
բանալիների պատյաններ. սպորտային 

պայուսակներ. հագուստ ընտանի կենդանիների 
համար. լանջակապեր երեխաներ կրելու համար, 
ուսափոկերով համակներ երեխաներ կրելու 
համար. ծածկոցներ կենդանիների համար. 
կապեր և լծասարքեր կենդանիների համար. 
քսակների հիմնակմախքներ. այցեքարտերի 
պատյաններ. ռանդոսերու (ճապոնական 
դպրոցական կռնապայուսակ). սանձեր քայլելիս 
երեխաներին պահելու համար.   

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր 
պահպանման և փոխադրման համար. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված եղջյուր, 
ոսկոր, փղոսկր կամ սադափ. խեցի. ծովի 
փրփուր. սաթ. բազմոցի փչովի բարձեր, 
բացառությամբ բժշկականի. փչովի 
ներքնակներ, բացառությամբ բժշկականի. 
փչովի բարձեր, բացառությամբ բժշկականի. 
դեկորատիվ վարագույրներ ուլունքից. 
անկողնային պարագաներ, բացառությամբ 
սպիտակեղենի. պառկելաթախտեր տնային 
կենդանիների համար. ոչ մետաղական 
սնդուկներ. ոչ մետաղական փականակներ 
շշերի համար. բաժանմունքներով արկղեր 
շշերի համար. խցաններ շշերի համար. 
պլաստմասսայե բանալի-քարտեր առանց 
ծածկագրի. ոչ մետաղական սնդուկներ. 
հողմազանգեր (զարդարանքներ). ոչ մետա-
ղական կեռիկներ հագուստի համար. 
կախարաններ հագուստի համար. կախիչների 
ոչ մետաղական կեռիկներ հագուստի համար. 
հագուստի կախիչներ (կահույք). ոչ մետաղական 
բեռնարկղեր (պահպանության և տեղափոխման 
համար). բռնիչներ վարագույրների համար, 
բացառությամբ մանածագործականի. 
կեռիկներ վարագույրների համար. 
ուղղորդիչներ վարագույրների համար. օղեր 
վարագույրների համար. վարագույրների 
քիվեր. անվիկներ վարագույրների համար. 
կապեր վարագույրների համար. բազմոցի 
բարձեր. անշարժ ոչ մետաղական բաշխիչներ 
անձեռոցիկների, սրբիչների համար. տնակներ 
տնային կենդանիների համար. ոչ մետաղական 
ֆուրնիտուր մահճակալների համար, ոչ 
մետաղական ֆուրնիտուր կահույքի համար, 
ոչ մետաղական ֆուրնիտուր դռների համար. 
քարգահներ ասեղնագործության համար. ոչ 
էլեկտրական հովհարներ. արձաններ փայտից, 
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մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից. 
բուխարու էկրաններ (կահույք). տակդիրներ 
ծաղկամանների համար. ծաղկարկղեր (կահույք). 
դարակներ բոլորագլխարկների համար. բարձր 
աթոռներ մանկիկների համար. շենքերի ոչ 
մետաղական, ոչ լուսատու համարներ. բներ 
տնային կենդանիների համար. տարբերիչ ոչ 
մետաղական թիթեղիկներ. քարտադարաններ 
(կահույք). մանկական քայլավարժանքի 
սայլակներ. գովազդային նպատակներով 
օգտագործվող փչովի իրեր. ոչ մետաղական և ոչ 
քարից փոստարկղեր. դարակներ նամակների 
համար (կահույք). դարակներ ամսագրերի 
համար. ներքնակներ. պլաստմասսայե 
տարողություններ փաթեթավորման համար. 
բարձեր. պահարաններ ամանեղենի համար. 
պահարաններ բաժակների համար համարների 
գրանցման ոչ մետաղական թիթեղներ. 
փայտե կամ պլաստմասսայե ցուցանակներ. 
գործիքների բռնակներ. համակարգչային 
ստեղնաշարի դարակներ. ոչ մետաղական 
սկուտեղներ. պլաստմասսայե սկուտեղներ 
ձվի համար. պլաստմասսայե սկուտեղներ 
սննդամթերքի փաթեթավորման համար. 
խանութի ցուցափեղկի դարակներ. հյուսածո 
իրեր. շրջանակներ նկարների և լուսանկարների 
համար. պլաստմասսայե և (կամ) փայտե 
դեկորատիվ եզրակներ պատուհանների համար 
ֆուրնիտուրներում օգտագործման համար. 
պատուհանների և դռների զարդարանք՝ 
պատրաստված պլաստմասսայից, մոմից, 
փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց, եղջյուրից, 
ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից, կրիայի 
զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի 
փրփուրից կամ այդ նյութերի փոխարինիչներից. 
պլաստմասսայե սեղմակներ պարկերը, 
պայուսակները կնքելու համար. փչովի 
գլխակալներ. պլաստմասսայե զարդարանքներ 
սննդամթերքի կամ նախաճաշի տուփերի 
համար. կախազարդեր և շղթաներ 
բանալիների համար, ոչ մետաղական տուփեր 
բանալիները կախելու և պահպանելու համար. 
պահարաններ դեղերի համար. ոչ մետաղական 
օղակներ և շղթաներ բանալիների համար. 
դռների ոչ մետաղական կամ կաուչուկից 
սահմանափակիչներ. բազկաթոռներ. ոչ 
մետաղական զամբյուղներ. մահճակալներ. 
նստարաններ (կահույք). փայտից կամ 

պլաստմասսայից արկղեր. փայտե փորագրված 
գեղարվեստական իրեր. պատի պահարաններ. 
անվավոր սեղանիկներ համակարգիչների 
համար (կահույք). փայտե կամ պլաստմասսայե 
արկղեր. աթոռներ. արկղեր խաղալիքների 
համար. խցաններ կեղևից. պատյաններ 
հագուստ համար (պահոց). օրորոցներ. 
բամբուկե գալարավարագույրներ. բացովի 
թեթև բազկաթոռներ. գրասեղաններ (կահույք). 
սպասարկման անվավոր սեղաններ (կահույք). 
գլխակալներ (կահույք). բանալիներ կախելու 
տախտակներ. դարակներ գրադարանների 
համար. գզրոցներ. ոչ մետաղական կողպեքներ, 
բացառությամբ էլեկտրականի. մանեկեններ. 
դարակներ (կահույք). իշոտնուկներ փայտ 
սղոցելու համար. դպրոցական կահույք. 
աթոռներ. ցածրադիր օթոցներ (բազմոցներ). 
սեղաններ. սպասարկման սեղաններ. 
անվավոր սեղանիկներ համակարգիչների 
համար (կահույք). կանգնակներ հովանոցների 
համար. մանկական մահճակալներ. 
պահարաններ. հայտարարությունների տախ-
տակներ. ցամաքուրդային խողովակների 
պլաստմասսայե կափույրներ (փականներ). 
արդուզարդի սեղաններ. աթոռակներ ոտքերի 
համար. աթոռակներ. հյուսած զամբյուղներ 
(կողովներ, տուփեր) մթերք տեղափոխելու 
համար. կախիչների ոչ մետաղական կեռիկներ 
հագուստի համար. փայտե կամ պլաստմասսայե 
հենասանդուղքներ. հանովի պատվածքներ 
լվացարանակոնքերի համար. տարբերիչ 
ոչ մետաղական թիթեղիկներ. ամրակման 
ձողաձև ոչ մետաղական մանրամասեր. 
ճաղափակոցներ երեխաների համար. փայտե 
իրեր կատուների ճանկերը սրելու համար. 
գեղարվեստական իրեր, արձանիկներ և 
զարդարանք՝ պատրաստված փայտից, 
խցանից, եղեգից, ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, 
փղոսկրից, կետի բեղից, կրիայի զրահից, 
խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի փրփուրից 
կամ այդ նյութերի փոխարինիչներից, մոմից, 
գիպսից կամ պլաստմասսայից. խցափակման 
ոչ մետաղական միջոցներ շշերի համար. 
պատուհանի ներսի գալարավարագույրներ 
(կահույք). բարուրելիս երեխաների տակ 
գցելու փռոցներ. սեղաններ երեխաներին 
բարուրելու համար. ոչ մետաղական կողպեքներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. ոչ 
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մետաղական սկուտեղներ. գորգիկներ 
մանկական ճաղափակոցների համար. ոչ 
մետաղական կլոր բռնակներ. ճենապակյա կլոր 
բռնակներ. ոչ մետաղական մեխեր կոշիկների 
համար. ոչ մետաղական գամասեղներ 
կոշիկների համար. ցուցասեղաններ լրագրերի 
համար. 

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ, բացառությամբ վրձինների. 
խոզանակների պատրաստման նյութեր. 
իրեր մաքրման նպատակների համար. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի, 
բացառությամբ շինարարական ապակու. 
ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա 
իրեր. մանկական դյուրակիր տաշտակներ. 
կենցաղային զամբյուղներ. գավաթներ. 
վանդակներ թռչունների համար. կենցաղային 
ոչ էլեկտրական խառնիչներ. տախտակներ 
արդուկելու համար. ճտքակոշիկները հանելու 
հարմարանքներ. շիշ բացելու էլեկտրական և 
ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. շշի խցաններ 
խեցեղենից, ճենապակուց, ապակուց, 
բյուրեղապակուց, հախճապակուց կամ 
թրծակավից. մեծ շշեր. ճաշամաններ (թասեր). 
օճառամաններ. հաց կտրատելու տախտակներ. 
դույլեր. կաբարե (սկուտեղներ ըմպելիքներ 
համար). վանդակ ներսենյակային կենդանիների 
համար. կաղապարներ թխվածքի համար. վաֆլե 
կաղապարներ (ոչ էլեկտրական). մարիչներ 
մոմերի համար. պնակներ մոմակալների 
և աշտանակների համար. մոմակալներ. 
կոնֆետատուփեր. սանրերի պատյաններ. 
մանր չինական զարդարանքներ ճենապակուց. 
փայտիկներ ուտելիս օգտագործելու համար. 
հագուստի չորուցիչներ. ձգակախարաններ 
հագուստի համար, պրկակախաններ. լաթեր 
մաքրություն անելու համար. ջրամանների ոչ 
թղթե և ոչ մանածագործվածքից տակդիրներ. 
ձողիկներ կոկտեյլների համար. սուրճի ոչ 
էլեկտրական զտիչներ. սրճաղացներ (ձեռքով 
կառավարվող). ոչ էլեկտրական սրճեփներ. 
սուրճի սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). 
ոչ էլեկտրական սրճամաններ. էլեկտրական 
սանրեր. սանրեր կենդանիների համար. 
տոպրակներ հրուշակեղենը զարդարելու 
համար. խոհարարական կաղապարներ. 
ամանեղեն սնունդը ջերմամշակելու 

համար. մետաղական շամփուրներ. դույլեր 
սառույցի համար. ոչ էլեկտրական դյուրակիր 
սառցապահարաններ. սնունդը սառեցնող 
կենցաղային հարմարանքներ, որոնք 
պարունակում են ջերմափոխանակիչ հոսուն 
միջավայրեր. էլեկտրական և ոչ էլեկտրական 
խցանահաններ. տնային պարագաներ կոս-
մետիկայի համար. կափարիչներ ամանների 
համար. կաշպոներ, բացառությամբ թղթից 
պատրաստվածների. հախճապակյա ամա-
նեղեն. գավաթիկներ. խոհանոցային 
տախտակ ներ կտրատելու համար. ջրամաններ. 
ոչ էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. օճառի 
բաշ խիչներ. սրվակներ, բաժակներ 
ըմպելիքների համար, խմոցներ (գուռեր), 
անոթներ խմելու համար. սպիտակեղենի 
չորուցիչներ. աղբարկղեր. դրոցներ ձվերի 
համար. կերամաններ. ծաղկամաններ. 
ճանճասպաններ. ձեռնոցներ տնային տնտե-
սության համար. խոհանոցային քերիչներ. 
գրիլներ, ռաշպերներ (խոհանոցային սպասք). 
ջերմամեկուսիչ տարողություններ. ծծակներով 
շշերի ոչ էլեկտրական ջեռուցիչներ մանկական 
սննդի համար. բռնիչներ ծաղիկների և բույսերի 
համար ծաղկային կոմպոզիցիաներում. տաք 
ուտեստների ոչ էլեկտրական փոքր կաթսաներ. 
կաղապարներ սառույցի համար. արդուկի 
սեղանների պատյաններ. սափորներ (կժեր). 
ոչ էլեկտրական թեյամաններ. տակդիրներ 
դանակների համար սեղանի սպասքավորման 
համար. պտտվող սկուտեղներ (խոհանոցային 
պարագաներ). լիկյորի սպասքակազմեր. 
տուփեր նախաճաշի համար. տակդիրներ 
ճաշացուցակների համար. զինվորական 
կաթսայիկներ, արշավի կաթսայիկներ. գդալ-
ներ խառնելու համար (խոհանոցի սպասք). 
հատակամաքրիչներ. բռնիչներ անձեռոցիկների 
համար. օղակներ անձեռոցիկների համար. 
գլխադիրներ ցնցուղների համար. բարձիկներ 
մաքրելու համար. թավաներ. թղթե 
սկուտեղներ. դանակներ  խմորի համար. 
ձեռքով կառավար վող պղպեղաղացներ. 
խնկամաններ անուշա հոտ նյութերի համար. 
հեղուկացիրներ օծանե լիքների համար. 
ամանեղենի հավաքակազմով պիտոյատուփեր 
զբոսախնջույքների համար. խոզուկ-
գանձատուփեր. կափարիչներ կճուճների 
համար. եփելու սպասք. ոչ էլեկտրական 
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խոհանոցային ավտոկլավներ, ոչ էլեկտրական 
շուտեփուկներ. աղամաններ. բիբարամաններ. 
կավե կաթսայիկներ. պնակներ. կենցաղային 
թիակներ. սափրվելու վրձիններ. կոշիկի 
խոզանակներ. կոշկաթիակներ. կոշիկի 
կաղապարներ (լայնացնելու համար). 
մաղեր (կենցաղային պարագաներ). 
կենցաղային ծխակլանիչներ. ապուրաման. 
սպասք համեմունքների համար. բռնիչներ 
սպունգների համար. սպունգներ տնտեսական 
նպատակների համար. բռնիչներ սափրվելու 
վրձինների համար. արձաններ ճենապակուց, 
թրծակավից կամ ապակուց. արձանիկներ 
ճենապակուց, թրծակավից կամ ապակուց. 
կենցաղային քամիչներ. ցողիչներ (սրսկիչներ) 
ծաղիկների և բույսերի համար. սեղանի 
սպասք, բացառությամբ դանակների, 
պատառաքաղների և գդալների. գարեջրի 
կափարիչով գավաթներ. թեյը թրմելու 
գնդիկներ. տուփեր թեյի համար. թեյը թրմելու 
գնդիկներ. թեյի սպասքակազմեր (սեղանի 
սպասք). թրմելու թեյամաններ. հարդարանքի 
խոզանակներ. պիտոյատուփեր հարդարանքի 
պարագաների համար. զուգարանի թղթի 
բռնիչներ. սպունգներ հարդարանքի համար. 
զուգարանի թղթի բաշխիչներ. տնային 
պարագաներ հարդարանքի համար. ատամի 
խոզանակներ. ատամի էլեկտրական 
խոզանակներ. բռնիչներ ատամնաքչփորիչների 
համար. ատամնաքչփորիչներ. օղակաձև 
և ձողաձև կախիչներ սրբիչների համար. 
զուգարաններ, տակնոցներ ընտանի 
կենդանիների համար. կենցաղային սկու-
տեղներ. ամանների տակդիրներ (սեղանի 
սպասք). հարթամամլիչներ տաբատների 
համար. շալվարներ ձգելու հարմարանքներ. 
թերմոսներ. սկահակներ (վազաներ). վաֆլե 
կաղապարներ (ոչ էլեկտրական), նրբաբլիթի 
կաղապարներ (ոչ էլեկտրական). թխման 
կաղապարներ (ոչ էլեկտրական). լվացքի 
տախտակներ. լվացքի տաշտեր. ցնցուղներ 
(այգեգործական). ոռոգման հարմարանքներ. 
ոչ էլեկտրական հարմարանքներ մոմով 
փայլեցնելու համար. գեղարվեստական իրեր 
ճենապակուց, թրծակավից կամ ապակուց. 
պատուհանների և դռների զարդարանք՝ 
պատրաստված խեցեղենից, ճենապակուց, 
ապակուց, բյուրեղապակուց, հախճապակուց 

կամ թրծակավից. տուփեր և տարողություններ 
սննդամթերքի համար. մկան թակարդներ. 
ատամի թելեր. փոկեր/գոտիներ նախաճաշի 
տուփերի և կենցաղային կամ խոհանոցային 
տարողությունների համար. տարողություններ 
անուշահոտ նյութերի համար. սառեցնող 
անոթներ. ապակե արկղեր. ավելներ. 
խոզանակավոր իրեր. կարագամաններ. 
կափարիչներ կարագամանների համար. 
կաթսաներ. մաքրող գործիքներ (ձեռքով 
կառավարվող). լվացքասեղմակներ. դյուրակիր 
սառցապահարաններ, ոչ էլեկտրական. 
տուփեր թխվածքների համար. խոհանոցային 
սպասք սնունդ պատրաստելու համար. 
փոքրիկ խոզանակներ հոնքերի համար. 
կոշիկի խոզանակներ. ձագարներ. ձեռնոցներ 
այգեգործական-բանջարաբուծական աշխա-
տանք ների համար. գնդաձև ապակե 
տարողություններ (անոթներ). թերմոսներ. 
դիմափոշի քսելու աղվափնջիկներ. կոկտեյլի 
ձեռքով թափահարելու խառնիչներ. 
թեյաքամիչներ. բազմաֆունկցիոնալ աստառ-
ներ և սավաններ կենցաղային և խոհանոցա-
յին նպատակների համար. կենցաղային 
ոչ էլեկտրական հարիչներ. հարիչներ 
(ոչ էլեկտրական). սառույց և սառույցով 
ըմպելիքներ պատրաստելու մետաղական 
անոթներ. դանակներ թխվածքներ կտրելու 
համար (խոհանոցային պարագաներ). փոքրիկ 
ամաններ քացախի կամ յուղի համար, դրանց 
բռնիչներ. լաթեր կահույքի փոշին մաքրելու 
համար. դիմափոշու ամաններ. դեղահաբերի 
տուփեր. թղթե անձեռոցիկների տուփերի 
կափարիչներ փայտից կամ պլաստմասսայից. 
բռնիչներ ատամի խոզանակների 
համար. կենցաղային կամ խոհանոցային 
տարողություններ. կենցաղային սպասք. 
սուրճի սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). 
ոչ էլեկտրական սրճամաններ. խոհանոցային 
տարողություններ. տուփեր և տարողություններ 
կենցաղային նպատակների համար. շպարը 
մաքրելու հարմարանքներ. ձողիկներ 
խմելու համար. անձնական օգտագործման 
հոտազերծիչ սարքեր. զամբյուղների թղթերի 
համար. գարեջրի գավաթներ. ջերմամեկուսիչ 
տարողություններ ըմպելիքների համար. 
սենյակային ակվարիումներ. ջերմակներ 
թեյնիկների համար. միջատներին գրավելու 
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և ոչնչացնելու համար էլեկտրական սարքեր. 
կոսմետիկական մածկաթիակներ, շիշ բացելու 
էլեկտրական և ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. 
ընկույզի կոտրիչներ. շաքարի ունելիներ. ունելի 
սառույցի համար. թիակներ տորթի համար. 
գինու շերեփներ.    

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
գոգնոցներ (հագուստ). լողափի զգեստներ. 
լողազգեստներ. սպորտային հագուստ. 
անջրանցիկ հագուստ. ձեռնոցներ (հագուստ). 
թաթմաններ. գոտիներ (հագուստ). հագուստ 
տղամարդկանց, կանանց և երեխաների 
համար. հագուստ մանկիկների համար. 
մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ). 
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. ներքնազգեստ. 
ննջազգեստներ և պիժամաներ. բաղ նիքի 
խալաթ ներ. տաբատակալներ. բոլորա-
գլխարկներ. գդակներ. հովարներ գլխարկների 
համար. բերետներ. լողագլխարկներ. 
ջրցողի գլխարկներ. մուֆտաներ (հագուստ). 
ականջակալներ (հագուստ). շարֆեր, 
փողկապներ, ժապավենակապեր. կարճա-
գուլպաներ, գուլպաներ (երկար), ձգագուլպա-
ներ. կախակապեր. կապեր կարճագուլպա ների, 
երկար գուլպաների և ձգագուլպաների համար. 
կոշիկներ, սպորտային կոշիկներ. տնային 
կոշիկներ. լողափի կոշիկներ. դիմակա-
հանդեսի կոստյումներ. աշխատանքային 
թևքեր. գլխաշորեր. բանդանաներ (պարանոցի 
թաշկինակներ). բաղնիքի սանդալներ. բաղնիքի 
հողաթափներ. դահուկների կիսակոշիկներ. 
երկարաճիտ կոշիկներ. կրծկալներ. բրիջիներ. 
լիֆեր. մանտո. բազկապատներ. մորթե 
թիկնոցներ. գլխակապեր (հագուստ). բաճկոններ 
(հագուստ). հագուստ ջերսիից. կրծքակալներ. 
տրիկոտաժե հագուստ. վերնազգեստ. 
վերարկուներ. տաբատներ. գլխանոցով 
բաճկոններ. պուլովերներ. սանդալներ. 
վզպատներ. շալեր. շապիկներ (բլուզներ). 
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա). 
բլուզներ. զանգապաններ. սպորտային 
կիսակոշիկներ. սպորտային տրիկոտաժեղեն. 
կոստյումներ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. 
համազգեստ. բաճկոնակներ. կոմբինեզոններ 
ջրային դահուկների համար. կանացի 
ներքնազգեստ. մարմնամարզական կոշիկներ. 
իրանակալներ (կանացի ներքնազգեստ). 

հագուստ մարմնամարզիկների համար. 
հագուստ հեծանվորդների համար. դիմակներ 
քնելու համար.   

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա-
րատներ տեսախաղերի համար. տիկնիկներ. 
թավշյա խաղալիքներ. թավշե արջուկներ. 
խաղալիք պատկերաքանդակներ և խաղերի 
հավաքակազմեր. մարմնամարզական և 
սպորտային իրեր. խաղագնդեր, ռետինե 
գնդակներ և փչովի խաղագնդակեր. զարդա-
րանքներ հանդիսությունների համար. 
տոնածառի զարդեր. ուշադրության նշաններ 
(մանր նվերներ, որոնք հյուրընկալողը նվիրում 
է հյուրերին). տրանսպորտային միջոցներ 
(խաղալիքներ). էլեկտրական տրանսպորտային 
միջոցներ (խաղալիքներ). սերֆինգի 
տախտակներ. սնոուբորդներ. անվավոր 
չմուշկներ. չմուշկներ. անվավոր տախտակներ 
սահելու համար. պաշտպանիչ միջադիրներ 
և վահանակներ (սպորտային և խաղային 
հանդերձանքի տարրեր). օդաճնշական 
խաղալիք ատրճանակներ. նարդի. 
խաղագնդակներ. զանգակներ տոնածառերի 
համար. բիլյարդի խաղագնդեր. բիլյարդի 
սեղաններ. կառուցելու խորանարդիկներ 
(խաղալիքներ). սեղանի խաղեր. կոնֆետ-
շրխկաններ (Սուրբ ծննդյան շրխկաններ). 
կիսակոշիկներ, դրանց ամրացված չմուշկ-
ներով. սարքեր և սարքավորումներ բոուլինգի 
համար. խաղային կոնստրուկտորներ. 
մոմակալներ տոնածառերի համար. շաշկու 
տախտակներ. շաշկի (խաղ). շախմատ. 
շախմատի տախտակներ. արհեստական 
տոնածառեր. տակդիրներ տոնածառերի 
համար. սարքեր աճպարարության ցուցադրման 
համար. տարողություններ խաղազառերի 
համար. տեգեր. խաղազառեր. մահճակալներ 
տիկնիկների համար. տիկնիկների հագուստ. 
տնակներ տիկնիկների համար. տիկնիկների 
սենյակներ. դոմինո (խաղ). մարմնամարզական 
մարզագնդեր. արմնկակալներ (սպորտային 
ապրանքներ). էքսպանդերներ (վարժասարքեր). 
տոնավաճառային կարուսելներ. ծծակներով 
շշեր տիկնիկների համար. ձկնորսական 
կեռիկներ. ձկնորսական սարքեր. 
լողաթաթեր. ձկնորսական լողաններ. թռչող 
սկավառակներ (խաղալիքներ). ավտոմատ 
խաղեր. ձեռնաթիակներ (ռակետներ). 
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սարքեր խաղերի համար. ավտոմատներ 
տեսախաղերի համար. հեղուկաբյուրեղային 
էկրաններով դյուրակիր խաղեր. արկադային 
ավտոմատներ տեսախաղերի համար. 
պայուսակներ գոլֆի մականների համար. 
մականներ. գոլֆի ձեռնոցներ. ձեռնոցներ 
խաղերի և սպորտի համար. անակնկալներով 
խաղեր խաղարկումների համար. կարժառներ 
օդապարուկների համար, հարմարանքներ 
օդապարուկների պարանները փաթաթելու 
համար. օդապարուկներ. ծնկակալներ 
(սպորտային ապրանքներ). մահջոնգ. 
փոքր գնդակներ խաղերի համար. 
խամաճիկներ. թատերական դիմակներ. 
դիմակներ (խաղալիքներ). շարժական 
մասերով խաղալիքներ. տրանսպորտային 
նմուշների փոքրամասշտաբ մոդելներ. մանր 
զարդարանքներ երեկույթների համար 
(ուշադրության նշաններ). տնային խաղեր. 
հրապատիճներ (խաղալիքներ). խաղալիք 
ատրճանակներ. չխչխկաններ (խաղալիքներ). 
օղակներով խաղեր. ճոճաձիեր (խաղալիքներ). 
առագաստավոր տախտակներ սերֆինգի 
համար. դահուկներ. սահնակներ (սպորտային 
ապրանքներ). տոբոգաններ (խաղալիքներ). 
հարմարանքներ օճառի պղպջակներ բաց 
թողնելու համար (խաղալիքներ). հոլեր 
(խաղալիքներ). զսպանակվող տախտակներ 
(սպորտային պարագաներ). հեծանվային 
վարժասարքեր. լողավազաններ (խաղային 
և սպորտային իրեր). ճոճեր. սեղանի թենիսի 
սեղաններ. խաղալիքներ ընտանի կենդանիների 
համար. ջրային դահուկներ. խաղային 
պարագաներ լողալու, ջրային խաղերի, սպորտի 
և զբաղմունքների համար. գնդակներ լողափում 
օգտագործելու համար. կանխավճարով 
աշխատող խաղային ավտոմատներ. հատուկ 
պատյաններ դահուկների և սերֆինգի 
տախտակների համար. բինգոյի քարտեր. 
թիթեռնացանցեր. խաղաթղթեր. կոնֆետիներ. 
միասահուկավոր անվավոր չմուշկներ. 
գլուխկոտրուկներ, կազմված պատկերներ 
կազմող տարրերի հավաքածուից (փազլներ). 
գեղադիտակներ. կայմեր առագաստով 
տախտակների համար. ձկնորսական կոթավոր 
ուռկաններ. ռադիոկառավարվող խաղալիք 
մեքենաներ. ռուլետկաների (պտուտախաղերի) 
անիվներ. գնդեր ձյան փաթիլներով. 

ձյունամուճակներ. ճապոնական խաղաթղթեր. 
լողի բաճկոնակներ. լողի գոտիներ. լողաններ 
լողի համար. թևակապեր լողի համար. տոնական 
թղթե գլխարկներ. ուժային մարզասարքեր. 
խաղահաշվի նիշեր մոլախաղերի համար. 
սքրեչ-քարտեր վիճակահանության համար. 
փոքրամասշտաբ հավաքովի մոդելներ 
(խաղալիքներ). պաչինկոներ. սլոտ-մեքենաներ 
(խաղային ավտոմատներ). խաղալիք ռոբոտներ. 
դրոններ (խաղալիքներ). խաղային կոնսոլների 
էկրանների պաշտպանիչ ժապավեններ. 
ջոյստիկներ տեսախաղերի համար. 

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. թխվածքաբլիթ. փոշի հրուշակեղենի 
համար. ուտելի զարդարանքներ տորթերի 
համար. բուրավետարարներ տորթերի 
համար. բրնձային բլիթներ. կոնֆետներ. 
շոկոլադ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. հացին քսվող 
սնունդ շոկոլադի հիմքով. հրուշակեղեն 
տոնածառերը զարդարելու համար. 
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. կակաոյից 
պատրաստված սննդամթերք. կակաոյի 
հիմքով ըմպելիքներ. սուրճով ըմպելիքներ. 
սրճային բուրավետարարներ. խառնուրդներ 
և պատրաստուկներ օգտագործվող որպես 
սուրճի փոխարինիչներ. սուրճի հիմքով 
ըմպելիքներ. ադիբուդի. եգիպտացորենի 
փաթիլներ. կարրի (ամոքանք). եփած կրեմ. 
փաթիլներ հացահատիկային արտադրանքից. 
բուրավետարարներ սննդի համար, 
բացառությամբ եթերային յուղերի. սննդային 
սառույց. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
քաղցրաբլիթներ. օշարակ սննդի համար. ոչ 
բուժիչ թուրմեր. կետչուպ (սոուս). մատուտակի 
կոնֆետներ (հրուշակեղեն). պաստեղներ 
(հրուշակեղեն). կուլեբյակա մսով (կերակուր). 
տնային պայմաններում միսը փափկացնող 
մթերքներ. նրբաբլիթներ. խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). պաշտետով կարկանդակներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմունք). պիցաներ. 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ռավիոլի. մեղվամոր 
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կաթ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
վասաբի. սոյայի սոուս. մակարոնեղեն, լապշա 
(արիշտա) և վերմիշել. ուդոն (ճապոնական ոճի 
լապշա). սուշի. վանիլ. վաֆլիներ. սառեցրած 
յոգուրտ (սննդային սառույց). բրեցելներ 
(աղի ոլորաբլիթ). ցորենի հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. թեթև նախաճաշերի խառնուրդ՝ 
կազմված կրեկերներից, բրեցելներից և 
ադիբուդիից. հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. կապակցող նյութեր պաղպաղակի 
համար. բուլկիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. կարամելներ (կոնֆետներ). ծամոն 
(մաստակ) ոչ բժշկական նպատակների 
համար. եգիպտացորենի ալյուր. կրեկերներ. 
ոսկե օշարակ. բնական կամ արհեստական 
սառույց. մակարոններ. նշակարկանդակներ. 
մայոնեզ. վարսակաձավար. կուտապներ. 
ռելիշ (համեմունք). պաքսիմատ. կերակրի 
աղ. սենդվիչներ. տոմատի սոուս. սորբեթ 
(սառեցված աղանդեր). սպագետի. տարտեր 
(մրգաբանջարեղենային կարկանդակներ). 
ցորենի ալյուր. համեմունքներ աղցանների 
համար. մսային թանձր ամոքանք. սոուսներ 
մակարոնեղենի համար. արիշտայի (լապշայի) 
հիմքով ճաշատեսակներ. հացահատիկների 
հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. վարսակի փաթիլներ. գլյուկոզա 
խոհարարական նպատակների համար. 
հացահատիկային սալիկներ սպիտակուցի 
բարձր պարունակությամբ. սննդային ալյուր. 
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). մթերք 
վարսակի հիմքով. սոյայի խյուս (համեմունք). 
թեյի հիմքով ըմպելիքներ. պահածոյացված 
բանջարանոցային խոտեր (համեմունքներ). 
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական 
նպատակների համար. մրգային սոուսներ. 
մշակված սերմնահատիկներ որպես 
համեմունք օգտագործելու համար. ռամեն 
(ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի հիմքով). 
եգիպտացորենային թեթև նախաճաշեր պանրի 
համով.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. բանջարեղենի ըմպելիքներ 
և բանջարեղենի հյութեր. օշարակներ 

և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր. իզոտոնիկ ըմպելիքներ. 
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). հաբեր 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. սոդայաջուր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. սեղանի 
ջրեր. ջրեր (ըմպելիքներ). կաթնաշիճուկային 
հիմքով ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ ալկոհո-
լային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. հանքային ջրեր. 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). շարբաթ 
(ըմպելիք). հալվե-վերայի հիմքով ոչ ալկոհո-
լային ըմպելիքներ. տոմատի հյութ (ըմպելիք).       

դաս 41. զվարճություններ. զվարճանքի 
(ատրակցիոնների) զբոսայգիների ծառայու-
թյուններ. խաղադահլիճների ծառայությունների 
տրամադրում. կրթադաստիարակչական 
ծառա յու թյուններ. շոուների, համերգների, կեն-
դանի կատարումների, թատերականացված 
ներկայացումների, ցուցահանդեսների, սպոր-
տային մրցումների, մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում, թողարկում 
և ներկայացում. երաժշտասրահների 
ծառայու թյունների տրամադրում. կինոդա-
թատրոնների ծառայությունների տրա-
մադրում. կաբարեի ծառայություններ. 
կինոստու դիաների ծառայություններ. դիսկո-
տեկների ծառայություններ. ակումբների 
ծառայություններ. գրքերի, տեքստային նյութերի, 
ամսագրերի, թերթերի և պարբերականների 
հրապարակում. գրադարանների ծառա-
յություններ. զվարճությունների, ցուցահան-
դեսների, համերգների, շոուների, 
ներկայացումների, սպորտի, խաղերի, 
հանգստի և մշակութային միջոցառումների 
համար տարածքների և սարքավորումների 
տրամադրում. առողջության ակումբների 
ծառայություններ. հանգստի բազաների 
ծառայություններ. տեղեկատվություն կրթության 
և դաստիարակության, զվարճությունների, 
հանգստի, սպորտի և մշակույթի հարցերով. 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ, 
զվարճալի ռադիոհաղորդումներ. ռադիո և 
հեռուստատեսային ծրագրերի մոնտաժում. 
կինոֆիլմերի և տեսանյութերի արտադրություն. 
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կինոֆիլմերի, տեսաֆիլմերի, լազերային 
սկավառակների, տեսասկավառակների և 
DVD-ների վարձակալություն. ձայնա գրու-
թյունների վարձակալություն. թատերական 
դեկորացիաների վարձույթ, դեկորացիաների 
վարձույթ շոու- ծրագրերի համար. 
մանկապարտեզներ (կրթություն). երգակցելու 
հնարավորությամբ տեսալսողական 
սարքավորանքով կահավորված ակումբների 
և հանգստյան սենյակների ծառայություններ. 
խաղասենյակների ծառայություններ. գեղեց-
կության մրցույթների կազմակերպում. 
կրկեսների ծառայություններ. հեռակա 
ուսուցում. զվարճությունների կազմակերպում 
հյուրերի համար. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում մշակութային կամ կրթության 
նպատակներով. խաղերի անցկացման ծառա-
յություններ. մարմնամարզության ուսու-
ցում. թանգարանների ծառայություններ 
(շնորհանդեսներ, ցուցահանդեսներ). վիճակա-
խաղերի կազմակերպում. նվագախմբերի 
ծառայություններ. ժամանցային հանդիպում-
ների ծրագրերի կազմում. սցենարներ 
գրելու ծառայություններ. թատերական 
ներկայացումներ. կենդանաբանական այգի-
ների ծառայություններ. հրապարակումներ 
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական 
համակարգերի օգնությամբ. համակարգչային 
ցանցերի կողմից տրամադրվող ծառայություններ 
առցանց խաղերի ոլորտում. թարգմանություն 
ժեստերի լեզվից. մասնագիտական կողմն-
որոշում (խորհուրդներ կրթության կամ 
ուսուցման հարցերով). միկրոֆիլմերի ստեղծում. 
երաժշտության ստեղծագործում. գիշերային 
ակումբ-սրճարանների ծառայություններ 
(զվարճություններ). լուսանկարչություն. տեսա-
ֆիլմերի արտադրություն. կարաոկե ծառա-
յություններ. առցանց ապահովում ոչ ներբեռնելի 
էլեկտրոնային հրապարակումներով. գրքերի և 
պարբերականների առցանց հրապարակում. 
տեսագրում. բոուլինգ խաղալու տարածքներ. 
ֆիթնեսի կազմակերպում բեյսբոլի 
դաշտերում. փակ տարածքում բեյսբոլի 
դաշտերի տրամադրում. բեյսբոլի խաղերի 
տեսքով զվարճությունների կազմակերպում. 
ֆիլմերի առցանց ցուցադրություն. 
զվարճությունների ծառայություններ, այն 
է՝ ինտերակտիվ էլեկտրոնային խաղերի 

տրամադրում համակարգչային ցանցերի 
միջոցով. չբեռնվող ինտերակտիվ խա ղերի 
ժամանակավոր օգտագործման ապա-
հովում. առողջության ակումբների 
ծառա յություններ (առողջարար և ֆիթնես-
մար զումներ). կինոֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային հոլովակների. 
կինոդահլիճների ծառայությունների տրամա-
դրում. տեղեկատվություն կրթության 
հարցերով. տեղեկատվություն զվարճության 
հարցերով. համակարգչային ցանցերի 
կողմից տրամադրվող ծառայություններ 
առցանց խաղերի ոլորտում. խաղասարքերի 
վարձույթ. գոլֆի դաշտերի տրամադրում. 
տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
հանգստի կազմակերպում. տեղեկատվություն 
հանգստի հարցերով. ձայնային և տեսողական 
սարքավորումների վարձակալություն. տեսա-
խցիկների վարձույթ. կինոժապավենների 
վարձույթ. լուսավորման սարքերի վարձույթ 
թատրոնների կամ հեռուստաստուդիաների 
համար. կինոֆիլմերի վարձույթ. կինո-
պրոյեկտորների և դրանց պարագաների 
վարձույթ. ռադիո և հեռուստատեսային 
ընդունիչների վարձույթ. սպորտային սաքա-
վորումների վարձույթ, բացառությամբ 
տրանսպորտային միջոցների. սպորտային 
հրապարակների վարձույթ. մարզադաշտերի 
սարքավորումների վարձույթ. թատերական 
դեկորացիաների վարձույթ. տեսախցիկների 
վարձույթ. տեսամագնիտոֆոնների վարձույթ. 
տեսաֆիլմերի վարձույթ. խաղալիքների 
վարձույթ. կենդանիների վարժեցում. 
գործնական հմտությունների ուսուցում 
(ցուցադրություն). թարգմանիչների ծառայու-
թյուններ. վարպետաց դասերի կազմակերպում 
և անցկացում (ուսուցում). զվարճությունների 
ծառայություններ, այն է՝ ձայնա- և տեսանյութերի, 
պատկերների, հեռուստահաղորդումների 
և կինոֆիլմերի տրամադրում առցանց 
համակարգչային ցանցում. պատկերների, 
ձայնի և տեսանյութերի տրամադրում առցանց 
ցանցերի միջոցով. տեղեկատվություն 
հորինված պերսոնաժների մասին. ոչ բեռնելի 
երաժշտության առցանց տրամադրում. ոչ 
բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադրում. 
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ 
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ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. 
չբեռնվող հեռուստատեսային ծրագրերի 
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի» 
ծառայության միջոցով. 

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյու նա բերական վերլուծումների և 
հետազո  տու թյունների ծառայություններ. 
համա կարգ չային ապարատների և ծրագրային 
ապա հովման մշակում և զարգացում. 
խորհրդատվություն ճարտարապետության 
հարցերով, խորհրդատվություն տեխնո-
լոգիական վերահսկողության հարցերով. 
համակարգիչների համար ծրագրերի կազմում. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում. 
հատակագծերի մշակում շինարարության 
բնագավառում. խորհրդատվություն շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության հարցերով. 
արդյունաբերական դիզայն. ինտերիերի 
ձևավորում. դիզայներների ծառայություններ 
փաթեթավորման բնագավառում. հագուստի 
մոդելավորում. գեղարվեստական դիզայն. 
եղանակի տեսության ծառայություններ. 
ծրագրային ապահովման վարձույթ. քաղաքների 
հատակագծերի կազմում. համակարգչային 
ծրագրերի բազմացում. ծրագրային 
ապահովման մշակում. համակարգչային 
ծրագրային ապահովման տեղակայում. 
խորհրդատվություն համակարգչային 
տեխնիկայի ոլորտում. տվյալների կամ 
փաստաթղթերի փոխադրում ֆիզիկական 
կրիչից էլեկտրոնային կրիչի վրա. վեբ-կայքերի 
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում 
երրորդ անձանց համար. տվյալների և 
տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում, 
բացառությամբ ֆիզիկական կերպափոխման. 
համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբ-
սայթերի). «ամպային» տեխնոլոգիաների 
ծառայություններ. համակարգիչների վար-
ձույթ. խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման հարցերով. համակարգչային 
համակարգերի վերլուծություն. համա-
կարգչային համակարգերի նախագծում. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
խորհրդատվական ծառայություններ. 
փաստաթղթերի թվայնացում (տեսածրում). 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 

ոլորտում խորհրդատվություն. տվյալների 
պահեստային հեռապատճենման ծառա-
յություններ. համակարգչային տեխնո-
լոգիաների և ծրագրավորման ոլորտում 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. ծրագրային ապահովում որպես 
(SaaS) ծառայություն. վեբ-կայքերի դիզայնի 
ոլորտում խորհրդատվություն. ինտերիերի 
դիզայն. համակարգչային և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ համակարգչային տվյալների, 
անձնական ու ֆինանսական տեղեկատվության 
ապահովման համար, ինչպես նաև տվյալների 
և տեղեկատվության նկատմամբ չարտոնված 
մուտքերը հայտնաբերելու համար.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքնե րով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանա կա-
վոր բնակատեղով ապահովում. ռեստորան-
ների, սրճարանների, նախաճաշարանների, 
բարերի, սննդասրահների, ճաշարանների 
ծառայություններ. սննդամթերքի պատ-
րաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ). ինքնասպասարկման 
ռեստորանների ծառայություններ. խորտ-
կարանների ծառայություններ. կոկտեյլ 
մատուցող սրահների ծառայություններ. 
տեղեկատվության տրամադրում դրանց և 
սննդի ու ըմպելիքների մասին. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում և տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար. 
հյուրանոցների, մոթելների, պանսիոնների 
ծառայություններ և տեղեկություններ 
դրանց վերաբերյալ. ճամփորդական 
գործա կալների և միջնորդների միջոցով 
հյուրանոցային սենյակների ամրագրման 
ծառայություններ. հանգստի հիմնապաշարների 
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում). 
դահլիճների տրամադրում ցուցահանդեսների 
համար. երգակցելու հնարավորությամբ 
տեսալսողական սարքավորանքով կահա-
վորված ռեստորանների, սրճարանների, 
նախաճաշարանների, բարերի, սննդա-
սրահների, ճաշարանների և հանգստի 
սենյակների ծառայություններ. երեխաների 
խնամքի ծառայություններ. մանկամսուրների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների   ծառայություններ. սննդով և 
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ըմպելիք ներով ապահովում հարսանյաց 
արարողությունների ժամանակ. հարսանյաց 
արարողությունների համար դահլիճների 
տրամադրում. էլեկտրական տոստերների, 
միկրոալիքային վառարանների, ջեռուցման 
սալերի, կերակուր և ըմպելիքներ 
պատրաստելու ապարատների և սպասքի 
վարձույթ. պանսիոններ կենդանիների համար. 
քեմպինգների ծառայություններ. կահույքի, 
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու 
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. սենյակների, 
դահլիճների վարձակալում հավաքների 
համար. ժամանակավոր բնակատեղերի 
վարձակալում. վրանների վարձույթ. շարժական 
շինությունների վարձույթ։

____________________

(210) 20171703
(220) 04.12.2017
(730) «Քորդոբա» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 11/14, 
բն. 14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, մասնավորապես՝ 
սննդամթերքի պատրաստում, առաքում, 
մատուցում և սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ), 
սրճարանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20171704
(220) 04.12.2017
(730) Գրիգորի Զաքարյան, Երևան, Կիևյան 24, 
բն. 20, AM 

(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցների և ռեստորանների 

ծառայություններ:
____________________

(210) 20171709
(220) 05.12.2017
(730) «Թ.Ա.Դ. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 
Վ.Համբարձումյան փ., 8Ա 77, AM 
(540) 

(511) 
դաս 10. ձեռնոցներ բժշկական նպա-

տակների համար.
դաս 16. թղթե կամ պլաստմասսայե 

տոպրակներ աղբի համար, թուղթ գրանցող 
սարքերի համար, պլաստմասսայե թաղանթներ 
փաթեթավորման համար, թղթե կամ 
պլաստմասսայե տոպրակներ (ծրարներ, 
կապոցներ) փաթեթավորելու համար, 
տոպրակներ միկրոալիքային վառարանում 
սնունդ պատրաստելու համար, ձգուն (էլաստիկ) 
պլաստիկ թաղանթներ դարսակման համար. 
սննդի սառեցման փաթեթ զիպ փականով.

դաս 21. բաժակներ (անոթներ), թղթե 
կամ պլաստմասսայե բաժակներ, բաժակներ 
ըմպելիքների համար, ձեռնոցներ տնային 
տնտեսության համար.սպունգներ տնտեսական 
նպատակների համար, սառեցնող տոպրակներ 
սննդամթերքը և ըմպելիքները սառեցնելու 
համար:

____________________

(210) 20171713
(220) 05.12.2017
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(730) Հայկ Մկրտչյան, Երևան, Սայաթ-Նովա 
21ա, բն. 35, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տուրիստական գործակալու-

թյունների ծառայություններ:
____________________

(210) 20171715
(220) 05.12.2017
(730) Տակարա Բելմոնտ Քորփորեյշն, JP 
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական պատրաստուկներ 

մազերի և գլխամաշկի խնամքի համար. ոչ 
բուժական լոսյոններ մազերի համար. մազերի 
հարդարման պատրաստուկներ. լաքեր մազերի 
համար. պատրաստուկներ ձևավոր սանրվածքի 
համար. մոմեր մազերի համար. տոնիկներ 
մազերի համար (կոսմետիկական նպատակների 
համար). մուսեր և ժելեր մազերի ձևավորման 
համար. շրթներկներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. յուղեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. գլխամաշկը մաքրող 
քսուկներ. գլխամաշկը մաքրող լոսյոններ. 
ոչ բուժական պատրաստուկներ գլխամաշկը 

խնամելու համար. գլխամաշկի շամպուններ. 
ոչ բուժական շամպուններ. մազերի ողողման 
միջոցներ. մազերի լավորակիչներ. մազերը 
խնամելու ոչ բուժական պատրատուկներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
մարմնի օճառներ. միջոցներ մազերի սնուցման 
համար (կոսմետիկական նպատակների 
համար). կոսմետիկական միջոցներ մաշկը 
խնամելու համար. սկրաբներ դեմքի համար 
(կոսմետիկա. դեմքը մաքրող միջոցներ. 
անուշաբույր ջուր. մաշկի երանգավորիչներ 
(կոսմետիկա). լոսյոններ սափրվելու համար. 
լոսյոններ սափրվելուց հետո օգտագործելու 
համար. դեմքը խոնավեցնող կոսմետիկական 
միջոցներ. հոտազերծիչներ մարդու համար. 
արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ 
(արդուզարդի պարագաներ). արևապաշտպան 
պատրաստուկներ. կոսմետիկական միջոցներ 
արևայրուքի համար:

____________________

(210) 20171721
(220) 06.12.2017
(730) «Մատադեռո սելարս» ՍՊԸ, Երևան, 
Մոսկովյան 8, բն. 22ա-23, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ:

____________________

(210) 20171722
(220) 06.12.2017
(730) «Մատադեռո սելարս» ՍՊԸ, Երևան, 
Մոսկովյան 8, բն. 22ա-23, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ:

____________________
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(210) 20171724
(220) 06.12.2017
(730) Յուլիա Մանասյան, UA 
(540) 

(511) 
դաս 14. թանկարժեք իրեր. թանկարժեք 

և կիսաթանկարժեք քարեր. ուլունքներ, 
ապարանջաններ և այլ պարագաներ 
կիսաթանկարժեք քարերից. բիժուտերիա.

դաս 25. հագուստ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ. մասնավորապես՝ խանութի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20171726
(220) 07.12.2017
(730) «Ինտերնացիոնալ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմի-
տասի պող., շ. 16, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, մասնավորապես՝ 
սրճարանների ծառայություններ, նախա-
ճաշարանների ծառայություններ, ռեստո-
րանների ծառայություններ, բարերի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20171727
(220) 08.12.2017
(730) Էլեմենթոս Թրեյդ Լիմիթիդ, CY 
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 

ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). դոնդող. սննդային 
ճարպեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի յուղ 
(սննդային). կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն 
երշիկ. արգանակներ. բաղադրություններ 
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար. 
պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն. 
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային 
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. 
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. մանր 
վարունգ (թթու դրած). պահածոյացված 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
սննդային յուղ. սերուցք (կաթնամթերք). 
պանիրներ. շաքարած մրգեր. կրոկետներ. 
անկենդան խեցգետնանմաններ. խուրմա. 
կաթ. անկենդան խեցգետիններ. ձկան 
սուկի. շրդանային մակարդներ. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. մրգային 
դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ. 
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս. 
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր 
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. 
յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների 
համար. անկենդան ծովատառեխ. օմարներ 
(անկենդան). եգիպտացորենի սննդային 
յուղ. սննդային յուղ արմավենու կորիզից. 
քնջութի սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ. 
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի 
դեղնուց. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ. 
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու 
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համար. մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. 
լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. 
պահածոյացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ 
(բացի հրուշակեղենից). սննդային ոսկրածուծ. 
միդիաներ (խեցեմորթներ) անկենդան. 
կակղամորթներ անկենդան. արմավենու 
սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի 
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված 
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի 
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. 
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի 
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի 
սննդային ճարպ. մրգային աղցաններ. 
անկենդան սարդինա ձուկ. սաղմոն 
(անկենդան). կենդանական սննդային 
ճարպեր. թյուննոս (անկենդան). տոմատի 
հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ. 
պահածոյացված գետնասնկեր. ընտանի 
թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ալգինատներ 
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած 
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված 
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային 
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ. 
ձկան հիմքով սննդամթերք. մրգային 
չիպսեր. խխունջներ (անկենդան). սպիրտի 
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար 
պատրաստված ծաղկափոշի. սղոցաձև 
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյացված 
ձուկ. պահածոյացված միս. մանր 
ծովախեցգետիններ (անկենդան). խխունջի 
ձվեր. սոյայի շոռ. հարած սերուցք. խոզի միս. 
ուտելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. ձկան 
ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. 
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ. 
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ). 
անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). 
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի 
թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի 
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. 
կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. 

լոռամրգի խյուս. թահինի (մածուկ քնջութի 
հատիկներից). հումուս (ածիկա սիսեռից). 
տապակած ջրիմուռներ. թեթև նախուտեստներ 
մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ. կիմչի (սննդամթերք 
ֆերմենտացված բանջարեղենների հիմքով). 
սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. այվար 
(պահածոյացված պղպեղ). արևածաղկի 
մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ 
ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. 
ձկան խավիար (մշակված). մշակված սերմեր. 
սննդի համար պատրաստված հալվե-վերա. 
պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի բարձր 
պարունակությամբ կաթ. կտավատի յուղ 
խոհարարական նպատակների համար. ցածր 
կալորիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. 
լեցիտին խոհարարական նպատակների համար. 
կաթնային ֆերմենտներ խոհարարական 
նպատակների համար. կոմպոտներ (աղանդեր 
եփած մրգերից). խտացրած կաթ. թթվասեր 
(թթվեցրած սերուցք). արաժան (կաթնա-
թթվային խմորումով մերված կաթ). մածուն 
(թթվեցրած կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի 
խավիար. բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. նշի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի 
փոշի. յակիտորի. բուլգոգի (կորեական մսային 
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված 
պնդուկ. պահածոյացված հատապտուղներ. 
գուակամոլե (խյուս ավոկադոյից). սոխի 
օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ 
խոհարարական նպատակների համար. 
սառեցումով չորացրած միս. վարսակի կաթ. 
բանջարեղենային սերուցքներ. սառեցումով 
չորացրած բանջարեղեն. առաջին սառը 
մամլման եղանակով ստացված ձիթապտղի 
յուղ. գալբի (կորեական ճաշատեսակ-խորոված, 
տապակած միս). էսկամոլես (մրջյունների ուտելի 
թրթուրներ). ուտելի անկենդան միջատներ. 
մշակված քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի 
հիմքով հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի 
հիմքով խմորագնդիկներ. նրբերշիկներ հոթ-
դոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ 
փայտիկների վրա (կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ 
սննդի համար. կաթի փոխարինիչներ. նուշի 
կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
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ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ 
գետնընկույզի կաթի հիմքով. բնական կամ 
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար.

դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). 
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. 
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. համեմանք. հաց անխաշ խմորից. 
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային 
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. 
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք). 
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). 
կարրի (ամոքանք). հացահատիկային 
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ 
(սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. 
նշակարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք). 
համեմունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի 
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած 
սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. 
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ 
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի. 
կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի 
համար. քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. 
ամոքանք. քաղցրաբլիթներ.  բուրավետ 
պղպեղ. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր. 
եգիպտացորենի ալյուր. մանանեխի փոշի. 
գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. 
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային 
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի 
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի). 
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր 
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. 
կոճապղպեղ (ամոքանք). կապակցող 
նյութեր պաղպաղակի համար. բնական կամ 
արհեստական սառույց. սառույց սառեցման 
համար. գլյուկոզա խոհարարական 
նպատակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 

քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի 
համար (300088). մակարուն (նշով թխվածք). 
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե 
օշարակ. կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ) 
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի. 
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). 
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. 
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի 
ալյուր. տարտեր (մրգա-բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). փաթիլներ (հացահատիկային 
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս 
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի 
համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր 
կաթ. ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու 
համար. սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. 
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կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգային դոնդող 
(հրուշակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ. 
սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ (սննդային 
սառույց). շատնի (համեմունք). գարնանային 
ռուլետ. տակոս. տորտիլաներ. սառույցով 
թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. համեմունքներ 
աղցանների համար. թավալելու պաքսիմատ. 
թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. 
սոյայի խյուս (համեմունք). հացահատիկների 
հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով 
թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. 
եգիպտացորենի ձավար. հացաթխման փոշի. 
կերակրի սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի 
համար). պահածոյացված բանջարանոցային 
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) 
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. 
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս). 
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու 
համար. կտավատի սերմ խոհարարական 
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային 
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակու-
թյամբ. գինեքարաթթու խոհարարական 
նպատակ ների համար. գլյուտենային 
հավելույթներ խոհարարական նպատակների 
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկ-
ներ մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանք-
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի 
(չինական կարկանդակներ). բրնձե խմոր 
խոհարարական նպատակների համար. 
ցզյաոցզի (չինական պելմեններ). ռամեն 
(ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի հիմքով). 
օկոնոմիակի   (ճապոնական   բարկահամ բլիթ-
ներ). օկոնոմիակիի համար խմորախառնուրդ 
(ճապոնական բարկահամ բլիթներ). բուրիտո. 
գիմբապ (կորեական ճաշատեսակ բրնձի 

հիմքով). ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. 
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող). 
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն 
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և 
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի 
(բրնձի գնդիկներ). արագակնթարթային 
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի 
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի):

____________________

(210) 20171729
(220) 08.12.2017
(730) Յեփրեմ Ջուըլըրի Ս.Ա.Ռ.Լ., LB 
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ 
սարքեր. ապարանջաններ (թանկարժեք 
իրեր). կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). 
թևքաճարմանդներ. ականջօղեր. վզնոցներ 
(թանկարժեք իրեր). գնդասեղներ (թանկարժեք 
իրեր). մատանիներ (թանկարժեք իրեր). ձեռքի 
ժամացույցներ:

____________________
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(210) 20171734
(220) 08.12.2017
(730) «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Լենուղի, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի, հայկական կոնյակ (բրենդի), 

օղի:
____________________

(210) 20171735
(220) 08.12.2017
(730) «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ, Երևան, 
Նալբանդյան 46, AM 
(540) 

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

____________________

(210) 20171738
(220) 11.12.2017
(730) ԲիԷմՋեյ Ինդըսթրիս ՖԶ-ԼԼՔ, AE 
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ, ծխագլանակներ. 

սիգարներ. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 
լուցկիներ. վառիչներ ծխողների համար. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար. ծամելու ծխախոտ. 
սիգարիլներ. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
լուցկու տուփեր:

____________________

(210) 20171739
(220) 11.12.2017

(730) «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ, 
Արցախի Հանրապետություն, Ասկերանի 
շրջան, գյուղ Այգեստան, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի:

____________________

(210) 20171740
(220) 11.12.2017
(730) «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան 
պետական բժշկական համալսարան» 
հիմնադրամ, Երևան, Կորյունի 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում), 

կրթադաստիարակչական ծառայություններ, 
ֆիզիկական դաստիարակություն, տեքս-
տային նյութերի հրապարակում, գրքերի 



ԳՅՈՒՏԵՐ

113

ՄԱՍ 1

113

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 01/1 

16 .0 1 . 20 18

հրատարակում, գրքերը դուրս տանելու 
հնարավորությամբ գրադարանների ծառա-
յություններ, կոնֆերանսների կազմակերպում և 
անցկացում, ցուցահանդեսների կազմակեր պում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով,  
սեմինարների կազմակեր պում և անցկացում, 
գիտաժողովների կազմակեր պում և 
անցկացում, տեղեկատվություն կրթու թյան 
հարցերով, քննությունների անցկացում, գրքերի 
և պարբերականների առցանց հրապա րակում, 
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով), 
մասնագիտական վերապատրաստում, դպրոց-
ների կողմից մատուցվող կրթական ծառայու-
թյուններ.

դաս 42. հետազոտություններ մանրէաբա-
նության բնագավառում, գիտական 
հետազոտություններ, կլինիկական փորձար-
կումներ.

դաս 44.բժշկական կլինիկաների ծառայու-
թյուններ, հիվանդանոցների  ծառայություններ, 
բժշկական օգնություն, ատամնաբուժական 
օգնություն (ստոմատոլոգիա), ակնաբույժների  
ծառայություններ, մանկաբարձական օգնու-
թյուն, խորհուրդներ առողջության հարցերով:

____________________

(210) 20171743
(220) 11.12.2017
(730) «Սեյ Չիզ» ՍՊԸ, Երևան, Անդրանիկի 30, 
բն. 30, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. պանիր.
դաս 35. պանիրների, գինիների, սոուսների, 

աքսեսուարների (նախատեսված պանրի 
համար) վաճառք.

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20171745
(220) 11.12.2017
(730) Սիան Քուլ չեթ Ինթելիջընթ Թեքնոլըջի 
Քո., Լթդ., CN 
(540) 

(511) 
դաս 9. դնթ-չիպեր, լուսանկարչական 

ապարատներ, հեռուստացույցներ, պրո-
ցեսորներ (տեղեկատվության մշակման 
կենտրոնական բլոկներ), սմարթֆոններ, 
հավելվածներ համակարգչային ծրագրային 
ապահովման համար (ներբեռնելի), 
բեկումային աստղադիտակներ, չիպեր 
(ինտեգրալսխեմաներ), ակնոցներ (օպտիկա)/
քթակնոցներ (պենսնե), էլեկտրական 
մարտկոցներ.

դաս 35. արտաքին գովազդ, հեռուս-
տա  գովազդ, ինտերակտիվ գովազդ համա-
կարգչային ցանցում, ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար, գործարար տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով, 
ներմուծման-արտահանման գործա կալու-
թյունների ծառայություններ, վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար, 
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ, տեղեկատվության կանոնա-
կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում, երաշխավորների 
որոնում.
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դաս 36. ապահովագրման միջնորդություն, 
դրամի փոխանակում, դրամական միջոցների 
փոխանցում էլեկտրոնային հաշվարկների 
համակարգով, բանկային գործառնությունների 
առցանց իրականացում, հնարժեք իրերի 
գնահատում, միջնորդություն անշարժ գույքի 
հետ կապված գործառնություններում, 
վարկավորում գրավի դիմաց, խնամակալական 
ծառայություններ, բարեգործական միջոցների 
հավաքագրում, դրամահավաքների և ստորա-
գրահավաքների կազմակերպում.

դաս 38. լրատվական գործակալությունների 
ծառայություններ, հաղորդագրությունների 
փոխանցում, ռադիոհեռախոսակապ, համա-
կարգչային տերմինալներով իրագործվող 
կապ, համակարգչի միջոցով հաղորդա-
գրությունների և պատկերների փոխանցում, 
հաղորդագրությունների էլեկտրոնային տախ-
տակ   (հեռահաղորդակցական   ծառա յու   թյուն-
ներ), ինտերնետին հեռա հաղորդակցական 
միացման ապահովում, ինտերնետում բանա-
վեճային համաժողովների հասանելիության 
ապահովում, տեսակոնֆերանսների համար 
կապի ծառայությունների տրամադրում, 
ռադիոհեռարձակում.

դաս 39. ապրանքների առաքում, 
տեղեկա տվություն երթևեկության վերա-
բերյալ, ջրային տրանսպորտի վարձույթ, 
թանկարժեք իրերի փոխադրում հսկո-
ղության ներքո, ավիափոխադրումներ, 
ավտոմեքենաների վարձույթ, էներգիայի 
բաշխում, փաթեթավորված բեռների 
առաքում, սուրհանդակային ծառայություններ 
(նամակների կամ ապրանքների առաքում), 
ճանապարհորդությունների ամրագրում.

դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառա-
յություններ, մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի), ներկայա-
ցումների կազմակերպում (իմպրեսարիոների 
ծառայություններ), գրքերի և պարբերական-
ների առցանց հրապարակում, զբոսավարի 
(գիդի) ծառայություններ, հեռուստատեսային 
զվարճալի հաղորդումներ, թարգմանիչների 
ծառայություններ, տոմսերի բաշխման 
ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց).

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործա կալություններ, հյուրանոցների ծառա-

յություններ, ռեստորանների ծառայություններ, 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում, 
խորտկարանների ծառայություններ, 
բա րերի ծառայություններ, սենյակների, 
դահ լիճ ների վարձակալում հավաքների 
համար, ծերանոցների ծառայություններ, 
մանկամսուրների ծառայություններ, կահույքի, 
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի 
վարձույթ:

____________________

(210) 20171746
(220) 11.12.2017
(730) Շանհայ Յու Ֆլայ Միլքի Ուեյ Թեքնոլըջի 
Քո., Լթդ, CN 
(540) 

(511) 
դաս 9. դնթ-չիպեր, լուսանկարչական 

ապարատներ, հեռուստացույցներ, պրո-
ցեսորներ (տեղեկատվության մշակման 
կենտրոնական բլոկներ), սմարթֆոններ, 
հավելվածներ համակարգչային ծրագրային 
ապահովման համար (ներբեռնելի), բեկումային 
աստղադիտակներ, չիպեր (ինտեգրալ 
սխեմաներ), ակնոցներ (օպտիկա), քթակնոցներ 
(պենսնե), էլեկտրական մարտկոցներ.

դաս 35. արտաքին գովազդ, հեռուս-
տա գովազդ, ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում, ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար, գործարար տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով, 
ներմուծման-արտահանման գործա կա-
լությունների ծառայություններ, վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար, 
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ, տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում, երաշխավորների 
որոնում.

____________________
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(210) 20171749
(220) 11.12.2017
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(540) 

(511) 
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 

կահկարասի և սպասք. տնային պարագաներ 
կոսմետիկայի համար, սկուտեղներ, 
պատյաններ և պիտոյատուփեր հարդարանքի 
և կոսմետիկայի պարագաների համար 
(դատարկ վաճառվող). կոսմետիկական 
խոզանակներ, սանրեր, սպունգներ և 
ապլիկատորներ. դիմափոշու ամաններ, 
դիմափոշի քսելու աղվափնջիկներ. փոքրիկ 
խոզանակներ հոնքերի համար, խոզանակներ 
թարթիչների համար, փոքրիկ սանրեր հոնքերի 
և թարթիչների համար. փոքրիկ խոզանակներ 
եղունգների համար. դեկորատիվ սկուտեղներ. 
խոզանակներ մազերի համար. կոսմետիկական 
մածկաթիակներ, կոսմետիկական թիակներ. 
շպարը մաքրելու հարմարանքներ:

____________________

(210) 20171751
(220) 11.12.2017
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(540) 

(511) 
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 

կահկարասի և սպասք. տնային պարագաներ 
կոսմետիկայի համար, սկուտեղներ, 
պատյաններ և պիտոյատուփեր հարդարանքի 
և կոսմետիկայի պարագաների համար 
(դատարկ վաճառվող). կոսմետիկական 
խոզանակներ, սանրեր, սպունգներ և ապլի-
կատորներ. դիմափոշու ամաններ, դիմափոշի 
քսելու աղվափնջիկներ. փոքրիկ խոզանակներ 
հոնքերի համար, խոզանակներ թարթիչների 
համար, փոքրիկ սանրեր հոնքերի և 
թարթիչների համար. փոքրիկ խոզանակներ 
եղունգների համար. դեկորատիվ սկուտեղներ. 
խոզանակներ մազերի համար. կոսմետիկական 
մածկաթիակներ, կոսմետիկական թիակներ. 
շպարը մաքրելու հարմարանքներ:
 ____________________

(210) 20171753
(220) 12.12.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
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պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171754
(220) 12.12.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 

դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171755
(220) 12.12.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
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ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171756
(220) 12.12.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 

լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171757
(220) 12.12.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 

կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171758
(220) 12.12.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
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ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171759
(220) 12.12.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 

ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171760
(220) 12.12.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
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մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171761
(220) 12.12.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 

համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171762
(220) 12.12.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171763
(220) 12.12.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
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պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171764
(220) 12.12.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա-
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերա-
յին յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 

ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171765
(220) 12.12.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
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համար. ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171766
(220) 12.12.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 

համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171769
(220) 13.12.2017
(730) Պրիվայթ Ջոինթ-Սթոք Քամպանի 
«Օբոլոն», UA 
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(540) 

(511) 
դաս 31. ածիկ, ածիկ գարեջրագործության 

համար, ածիկ թորման համար.
դաս 32. գարեջուր, հատուկ գարեջուր 

(համահոտային հավելումներով), գարեջուր ոչ 
ալկոհոլային, կոճապղպեղի գարեջուր, ածիկի 
գարեջուր, գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ, ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ, ոչ ալկոհոլային 
մրգային լուծամզուքներ (էքստրակտներ), 
ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ, ջրեր 
(ըմպելիքներ), խմելու ջուր, գազավորված ջուր, 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ), սեղանի ջուր, 
կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք), լիմոնադներ, 
ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ, ոչ ալկոհոլային 
սիդրեր, օշարակներ լիմոնադների համար, 
օշարակենր ըմպելիքների համար, գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար, բնահյութեր ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար, բաղադրություններ 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար, սմուզիներ 
(մրգերի և բանջարեղենների խառնուրդների 
հիմքով ըմպելիքներ), բանջարեղենի հըութեր 
(ըմպելիք), մրգահյութեր.

դաս 33. թույլ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից, 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարջրի հիմքով ըմպլիքներց, թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքներ, սիդրեր, տանձի 
սիդր, թրմօղիներ (ալկոհոլային ըմպելիքներ), 
դառը թրմօղիներ, անանուխի լիկյորներ, 
ապերիտիֆներ, բրենդի, գինիներ, վիսկի, օղի, 
ջին, կոկտեյլներ, լիկյորներ, վերմուտ, մեղրային 
ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի), ռոմ:

____________________

(210) 20171770
(220) 13.12.2017
(730) Պրիվայթ Ջոինթ-Սթոք Քամպանի 
«Օբոլոն», UA 
(540) 

(511) 
դաս 31. ածիկ, ածիկ գարեջրագործության 

համար, ածիկ թորման համար.
դաս 32. գարեջուր, հատուկ գարեջուր 

(համահոտային հավելումներով), գարեջուր ոչ 
ալկոհոլային, կոճապղպեղի գարեջուր, ածիկի 
գարեջուր, գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ, ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ, ոչ ալկոհոլային 
մրգային լուծամզուքներ (էքստրակտներ), 
ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ, ջրեր 
(ըմպելիքներ), խմելու ջուր, գազավորված ջուր, 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ), սեղանի ջուր, 
կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք), լիմոնադներ, 
ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ, ոչ ալկոհոլային 
սիդրեր, օշարակներ լիմոնադների համար, 
օշարակենր ըմպելիքների համար, գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար, բնահյութեր ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար, բաղադրություններ 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար, սմուզիներ 
(մրգերի և բանջարեղենների խառնուրդների 
հիմքով ըմպելիքներ), բանջարեղենի հըութեր 
(ըմպելիք), մրգահյութեր.

դաս 33. թույլ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից, 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարջրի հիմքով ըմպլիքներց, թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքներ, սիդրեր, տանձի 
սիդր, թրմօղիներ (ալկոհոլային ըմպելիքներ), 
դառը թրմօղիներ, անանուխի լիկյորներ, 
ապերիտիֆներ, բրենդի, գինիներ, վիսկի, օղի, 
ջին, կոկտեյլներ, լիկյորներ, վերմուտ, մեղրային 
ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի), ռոմ:

____________________
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(210) 20171771
(220) 13.12.2017
(730) «Ուին փրոջեկտ» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Նժդեհի 
56/2, AM 
(540) 

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

բաշ խական, լուսանկարչական, կինեմա-
տո գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ. ներբեռնվող հնչյունային ֆայլեր 
շարժական հեռախոսների զանգերի համար, 
համակարգչային գործառնական ծրագրեր, 
համակարգչային ծրագրեր (ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում), համակարգչային 
ծրագրեր (գրառված).

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. համա-
կարգչի միջոցով հաղորդագրությունների և 
պատկերների փոխանցում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյու-
նա  բե րական վերլուծումների և հետա-
զոտությունների ծառայություններ. 
համա  կարգ չային ապարատների և ծրագրային 
ապա  հովման մշակում և զարգացում. 
համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբ-
սայթերի), համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում, համակարգչային 
համակարգերի նախագծում. 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. ռեստորանների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20171772
(220) 13.12.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լաուրա 
Արզումանյան, Երևան, Ավան-Առինջ 2/7, բն. 
39, AM 
(540) 

(511) 
դաս 37. գորգերի լվացում, փափուկ կահույքի 

քիմմաքրում, մեքենաների քիմմաքրում, 
գորգերի քիմմաքրում, բնակարանների 
մաքրում:

____________________

(210) 20171774
(220) 13.12.2017
(730) ԲիԷմՋեյ Ինդըսթրիզ ՖԶՔՕ, AE 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտի փոխարինիչներ. 

ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։
____________________

(210) 20171775
(220) 14.12.2017
(730) «Ալեքսանդր հոթել» ՍՊԸ, Երևան, 
Աբովյան 3/4, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

բարերի ծառայություններ:
____________________

(210) 20171859
(220) 25.12.2017
(730) Հակոբ Հարությունյան, Երևան,0031, 
Լենինգրադյան 31/6, բն. 46, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկ-

ցում. տրանսպորտային ծառայու-
թյուն  ներ զբոսաշրջիկների համար. 
ճանապարհոր դությունների կազմակերպում. 
ճանա պարհորդությունների տոմսերի ամրա-
գրում. ճանապարհորդների փոխադրում. 
ճանապարհորդությունների ամրագրում:

____________________

(210) 20171778
(220) 14.12.2017
(730) Տրոիկաա Ֆարմասյութիքլս Լիմիթիդ, IN 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ:

____________________

(210) 20171789
(220) 15.12.2017

(730) Արման Սամվելի Տոնիկյան, Երևան, 0064, 
Անդրանիկի 110, բն. 44, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդային (մարքեթինգային) 

ծառայություններ. խորհրդատվություն գոր-
ծարա րության ասպարեզում. հասարա-
կայնության հետ կապերի կառավարում.

դաս 41.  զվարճությունների, մարզական 
մշակութային և այլ միջոցառումների 
կազմակերպում. ուսումնական գործընթացի 
կազմակերպում, կառավարում. գործերի 
կառավարում, խորհրդատվական և կազմա-
կերպչական այլ ծառայություններ գործա-
րարության ասպարեզում:

____________________

(210) 20171793
(220) 15.12.2017
(730) Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ Բրենդս ԼԼՔ, US 
(540) 

(511) 
դաս 30. հացաբուլկեղեն. սննդային ալյուր 

և հացահատիկային արտադրանք. տնական 
թխվածքաբլիթ, բուլկիներ և չոր (գալետային) 
թխվածքաբլիթ. վաֆլիներ. վաֆլիի շերտեր. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). 
հաց. պաքսիմատ. չոր (գալետային) 
թխվախքաբլիթ (քաղցր կամ աղի, համեմված). 
թխվածքաբլիթի հիմքով սալիկներ. թեթև 
նախաճաշեր, այդ թվում՝ հացահատիկային 
սալիկներ. սալիկների տեսքով չոր 



ԳՅՈՒՏԵՐ

127

ՄԱՍ 1

127

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 01/1 

16 .0 1 . 20 18

նախաճաշեր. քաղցր սալիկներ. ընկույզով 
սալիկներ. էներգետիկ սալիկներ. սալիկներ 
սպիտակուցների բարձր պարունակությամբ 
սալիկներ (պրոտեինով սալիկներ). ածխածնի 
ցածր պարունակությամբ սալիկներ. կաթնային 
սալիկներ. մրգային սալիկներ. յոգուրտային 
սալիկներ և յուղի ցածր պարունակությամբ 
սալիկներ. շոկոլադ, շոկոլադե կոնֆետներ 
և քաղցրավենիք, հրուշակեղեն. վերոնշյալ 
ապրանքներից ոչ մեկը նախատեսված չէ 
երեխաների համար:

____________________

(210) 20171798
(220) 18.12.2017
(730) «ԲՌՍ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի փ. 11/4/8, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. ինտերիերի ձևավորում, արդյու-

նա բերական դիզայն, դիզայներների 
ծառայություններ փաթեթավորման բնա-
գավառում, գեղարվեստական դիզայն, որակի 
հսկողություն, արդյունաբերական նմուշների 
(դիզայնի) ստեղծման ծառայություններ, վեբ- 
կայքերի դիզայնի ոլորտում խորհրդատվություն, 
ինտերիերի դիզայն:

____________________

(210) 20171799
(220) 18.12.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մելինե 
Ղորխմազյան, Երևան, 0039, Շենգավիթ, 
Արտաշիսյան 44/4ա-33, AM 

(540) 

(511) 
դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառա-

յություններ, վարսավիրանոցների ծառա յու-
թյուններ:

____________________

(210) 20171800
(220) 18.12.2017
(730) Հակոբ Բարսեղյան Իշխանի, Երևան, 
Քոչարյան փ., բն. 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. ստոմատոլոգիական կենտրոնների 

ծառայություններ:
____________________

(210) 20171801
(220) 18.12.2017
(730) ԲիԷմՋեյ Ինդըսթրիզ ՖԶՔՕ, AE 
(540) 
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(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
____________________

(210) 20171802
(220) 18.12.2017
(730) ԲիԷմՋեյ Ինդըսթրիզ ՖԶՔՕ, AE 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
____________________

(210) 20171803
(220) 18.12.2017
(730) ԲիԷմՋեյ Ինդըսթրիզ ՖԶՔՕ, AE 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
____________________

(210) 20171806
(220) 19.12.2017
(730) «Ֆարինի» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Արզնի, Աբովյան խճ. 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). 

մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. 
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. համեմանք. հաց անխաշ խմորից. 
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային 
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. 
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք). 
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). 
կարրի (ամոքանք). հացահատիկային 
արտադրանք. ծամոն (մաստակ. եղերդ (սուրճի 
փոխարինիչ). թեյ. նշակարկանդակներ. մեխակ 
(ամոքանք). համեմունքներ. քաղցրավենիք. 
եգիպտացորենի փաթիլներ. ադիբուդի. 
կայունարարներ հարած սերուցքի համար. 
պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային 
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային 
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ. 
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում. 
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք. 
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային 
ալյուր. բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի 
ալյուր. մանանեխի փոշի. գարու ալյուր. սոյայի 
ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից պատրաստված 
ուտելիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ. 
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ 
(հրուշակներ). շաքար. բուրավետարարներ 
հրուշակեղենի համար (բացառությամբ 
եթերային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի համար. 
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի 
համար. կոճապղպեղ (ամոքանք). կապակցող 
նյութեր պաղպաղակի համար. բնական կամ 
արհեստական սառույց. սառույց սառեցման 
համար. գլյուկոզա խոհարարական 
նպատակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի 
կապակցող համար. մակարուն (նշով թխվածք). 
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մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. ոսկե 
օշարակ. կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ) 
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի. 
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). 
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. 
պաստեղներ   (հրուշակեղեն). խմորեղեն 
(ալրա յին հրուշակեղեն).   չոր   թխվածքաբլիթ. 
բուլկի ներ. պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). 
պի ցաներ. պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. 
պու դինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի 
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի հիմքով 
ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. սուրճի 
փոխարինիչներ. սառնաշաքար (նա բաթ). 
փաթիլներ (հացահատիկային արտա դրանք). 
չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս (ձավար). 
ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի համար. 
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. 
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար. սուշի. 
մայոնեզ. կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգային 
դոնդող (հրուշակային). մյուսլի. բրնձային 
բլիթներ. սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ 
(սննդային սառույց). չատնի (համեմունք). 
գարնանային ռուլետ. տակոս. տորտիլաներ. 
սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. 

համեմունքներ աղցանների համար. թավալելու 
պաքսիմատ. թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային 
թանձր ամոքանք. սոյայի խյուս (համեմունք). 
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի 
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա 
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար). 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով 
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. 
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս). 
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու 
համար. կտավատի սերմ խոհարարական 
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային 
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. 
գինեքարաթթու խոհարարական նպա-
տակների համար. գլյուտենային հավելույթներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
սոուսներ մակարոնեղենի համար. հացա-
հատիկային սալիկներ. արմավենու շաքար. 
պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի 
(չինական կարկանդակներ). բրնձե խմոր 
խոհարարական նպատակների համար. 
ցզյաոցզի (չինական պելմեններ). ռամեն 
(ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի հիմքով. 
օկոնոմիակի (ճապոնական բարկահամ բլիթներ 
). օկոնոմիակիի համար խմորախառնուրդ 
(ճապոնական բարկահամ բլիթներ). բուրիտո. 
գիմբապ (կորեական ճաշատեսակ բրնձի 
հիմքով). ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. 
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող). 
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հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն 
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և 
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի 
(բրնձի գնդիկներ). արագակնթարթային 
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի 
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի):

____________________

(210) 20171807
(220) 19.12.2017
(730) «Ֆիշ քլաբ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 9, բն. 
34, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 

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

____________________

(210) 20171808
(220) 20.12.2017
(730) Ալիկ Ռազմիկի Հակոբյան, Գեղարքունիքի 
մարզ, գ. Նորատուս, Պ. Սևակի 6-րդ նրբ., տուն 
3, AM 

(540) 

(511) 
դաս 11. սննդամթերքի ջերմամշակման, 

սառեցման և օդափոխման սարքեր.
դաս 29. սառեցված և չորացված մրգեր և 

բանջարեղեն, կաթ և կաթնամթերք.
դաս 30. սուրճ, թեյ հրուշակեղեն և 

քաղցրավենիք, պաղպաղակ և սառույց.
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր, 

ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ և մրգահյութեր.
դաս 35. սառեցված և չորացված մրգերի 

ու բանջարեղենի, կաթի և կաթնամթերքի, 
սուրճի, թեյի հրուշակեղենի և քաղցրավենիքի, 
պաղպաղակի և սառույցի, մրգահյութերի 
առևտուր.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, սրճարանների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20171809
(220) 20.12.2017
(730) Ալիկ Ռազմիկի Հակոբյան, Գեղարքունիքի 
մարզ, գ. Նորատուս, Պ. Սևակի 6-րդ նրբ., տուն 
3, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 11. սննդամթերքի ջերմամշակման, 

սառեցման և օդափոխման սարքեր.
դաս 29. սառեցված և չորացված մրգեր և 

բանջարեղեն, կաթ և կաթնամթերք.
դաս 30. սուրճ, թեյ հրուշակեղեն և 

քաղցրավենիք, պաղպաղակ և սառույց.
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր, 

ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ և մրգահյութեր.
դաս 35. սառեցված և չորացված մրգերի 

ու բանջարեղենի, կաթի և կաթնամթերքի, 
սուրճի, թեյի հրուշակեղենի և քաղցրավենիքի, 
պաղպաղակի և սառույցի, մրգահյութերի 
առևտուր.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, սրճարանների 
ծառայություններ:  

____________________

(210) 20171813
(220) 20.12.2017
(730) «Արաս ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, 
Շահամիրյանների 7/5ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճի հումք, սուրճի բուսական 

փոխարինիչներ, դարչին (ամոքանք), թեյ, 
շոկոլադ, համեմունքներ, բուրավետ պղպեղ, 
ցորենի ալյուր, շաքար, փոշի հրուշակեղենի 
համար, սննդային ձավարներ, կակաոյով 
և կաթով ըմպելիքներ, սուրճով և կաթով 
ըմպելիքներ, սուրճի հիմքով ըմպելիքներ, 
կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ, սուրճի 
փոխարինիչներ, սուրճ, սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ:

____________________

(210) 20171815
(220) 20.12.2017
(730) «Արաս ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Շահա-
միրյանների 7/5ա, AM 

(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճի հումք, սուրճի բուսական 

փոխարինիչներ, դարչին (ամոքանք), թեյ, 
շոկոլադ, համեմունքներ, բուրավետ պղպեղ, 
ցորենի ալյուր, շաքար, փոշի հրուշակեղենի 
համար, սննդային ձավարներ, կակաոյով 
և կաթով ըմպելիքներ, սուրճով և կաթով 
ըմպելիքներ, սուրճի հիմքով ըմպելիքներ, 
կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ, սուրճի 
փոխարինիչներ, սուրճ, սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ: 

____________________

(210) 20171818
(220) 20.12.2017
(730) «Ցիտո Ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1 թ., 45, բն. 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. պողպատե տառամարմիններ. 

պողպատե գրչածայրեր. կպչուն ժապավենի 
բաշխիչ հարմարանքներ (գրասենյակային). 
հասցեներով դրոշմակնիքներ. հասցեատպիչ 
մեքենաներ. թուղթ. ազդագրեր. պլակատներ. 
ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե 
վահանակներ. գրասենյակային մակնշման 
մեքենաներ. գրասենյակային ամրակներ. 
սեղմիչներ գրիչների համար. հարմարանքներ 
ճարմանդներով ամրացնելու համար 
(գրասենյակային պիտույքներ). ալբոմներ. 
նկարներ. էստամպներ (փորագրանկարներ). 
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սիգարների օղակներ (սիգարների 
ժապավեններ). մատիտներ սրելու էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական մեքենաներ. հենակալներ 
գրքերի համար. հենաձողիկներ նկարիչների 
համար. ջրաներկեր. ճարտարապետական 
մանրակերտներ. արագակարներ, թղթա-
պանակներ (գրասենյակային). պնակիտներ 
գրելու համար. գրիֆելներ. նրբաթիթեղ. ծեփելու 
համար կավ. հաշվողական աղյուսակներ. 
փորագրանկարներ. արվեստի վիմագրական 
ստեղծագործություններ. նկարներ շրջանակված 
կամ չշրջանակված. մատիտներ. լրագրեր. 
պարբերական մամուլ. ատլասներ 
(քարտեզագրքեր). պոկովի թերթերով 
բլոկնոտներ. կպչուն ժապավեններ 
(գրասենյակային պիտույքներ). տակդիրներ 
գարեջրի գավաթների համար. տոմսեր. 
կենսաբանական կտրվածքներ մանրադիտակով 
ուսումնասիրելու համար (ուսուցողական 
նյութեր). տպարանային կլիշեներ. բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր) նկարչության, գծագրության 
համար. բլոկնոտներ (գրասենյակային 
պիտույքներ). ներկանյութով ժապավենների 
կոճեր. ապարանջաններ գրենական 
պիտույքները պահելու համար. բրոշյուրներ. 
ասեղնագործության նմուշներ (սխեմաներ). 
գրասենյակային կոճգամներ. խոնավարարներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). նկարիչների 
վրձիններ.  բյուվարներ (սեղանի 
թղթապանակներ). դրոշմակներ (կնիքներ). 
զմուռսի կնիքներ. թանաքի բարձիկներ. զմուռս. 
գրասենյակային հարմարանքներ կնքելու 
համար. գրասենյակային նյութեր կնքելու 
համար. տետրեր. սկուտեղներ դրամի 
տեսակավորման և հաշվարկի համար. կալկա 
(մոմաթուղթ). թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալկա 
(մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա.  
մատնակալներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
տպատառեր. պատճենահան թուղթ 
(գրասենյակային). թուղթ գրանցող սարքերի 
համար. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). 
քառանկյուն գծագրական քանոններ. քարտեր. 
ուսուցողական նյութեր (բացառությամբ 
սարքերի).  կատալոգային քարտեր (գրա-
սենյակային պիտույքներ). թերթերով թղթեր 
(գրասենյակային պիտույքներ). ստվարաթուղթ. 
ստվարաթղթե տուփեր բոլորագլխարկների 
համար. ծակոտված քարտեր ժակքարդյան 

մանածագործական հաստոցների համար. 
ստվարաթղթե դիտափողակներ. կատալոգներ. 
սեղմիչներ կատալոգային քարտերի համար. 
երգարաններ. տպագրական շարվածքի 
սեղաններ. թղթապանակներ փաստաթղթերի 
համար. նկարակալներ. տպարանային թվային 
տառամարմիններ. տուշ. գունավիմագրիչներ. 
մոմ մոդելավորման համար, բացառությամբ 
ատամնաբուժության մեջ օգտագործվողի. 
քարտարաններ (գրասենյակային պիտույքներ). 
ծակատիչներ (գրասենյակային). զուգարանի 
թուղթ. գրքեր. գծագրական կարկիններ. 
տպարանային տառամարմիններ (թվային և 
տառային). շարվածքային դազգահներ. 
սկուտեղներ նամակագրության համար. թղթե 
տոպրակներ. հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). թանաք ուղղումներ կատարելու 
համար (հելիոգրաֆիա). մատիտների համար 
գրիֆելներ. հյուսվածքաբանական կտրվածքներ 
(դիտողական պիտույքներ). գծագրական 
կորաքանոններ. կազմեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). գրելու կավիճ. կավիճ 
վիմագրության համար. կավիճ դերձակների 
համար. կավիճի բռնիչներ. մատիտների 
բռնիչներ. ավտոմատ մատիտներ. թղթե 
տարողություններ սերուցքի համար. 
գրասենյակային ճարմանդներ. գրամեքենաների 
գլանիկներ. փոխադրանկարներ. գծա-
նկարչական տպագիր նյութեր. մարմարի 
նմանակմամբ կազմարարական կափարիչների 
հարդարման (ներկման) գործիքներ. 
գծագրական տախտակներ. գծագրական 
պիտույքներ. գծագրական գործիքներ. 
դիագրամներ (տրամագրեր). ծրարներ 
(գրասենյակային ապրանքներ). կրկնակիչներ. 
օֆորտներ. փաթեթավորման թուղթ.  
գրչածայրեր. գրամեքենաներ (էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական). գրչատուփեր. ոսկե 
գրչածայրեր.  ջնջելու միջոցներ. գրենական 
պիտույքներ. խորհրդանշաններ (թղթե 
կնիքներ). սրբելու ջնջելու շաբլոններ. ռետիններ 
ջնջելու համար. թուղթ էլեկտրասրտագրիչների 
համար. ծակոտիչներ (գրասենյակային 
պիտույքներ). թանաք. ներկանյութով 
ժապավեններ. թանաքամաններ. գրա-
սենյակային հարմարանքներ ծրարները կնքելու 
համար. լուսանկարներ. գրչամաքրիչներ. 
կնիքներ (գրասենյակային պարագաներ). 
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գործվածք կազմարարական աշխատանքների 
համար. գծագրագործիքատուփեր.  ռեգիստրներ 
(գրքեր). գրանցամատյաններ. արձանիկներ 
պապիեմաշեից. զտաթուղթ. զտող նյութեր 
(թղթից). բլանկներ (տպագրված). գրա-
սենյակային պարագաներ, բացառությամբ 
կահույքի. ածխային մատիտներ.  
կորաքանոններ (գրասենյակային ապրանքներ). 
շարվածքատախտակներ (պոլիգրաֆիա). 
գալվանաստերեոտիպեր. աշխարհագրական 
քարտեզներ. գլոբուսներ. ջրաներկ բացելու 
բաժակապնակներ նկարիչների համար. 
գրաֆիկական վերարտադրություններ. գրա-
ֆիկական (գծանկարչական) պատկերներ. 
գրասենյակային քերակներ (տեքստում 
ուղղումներ անելու պիտույքներ). փորագրման 
տախտակներ. հեկտոգրաֆներ. տպագիր 
կարգացուցակներ. խոնավարարներ մակե-
րևույթների համար (գրասենյակային 
պիտույքներ). փոստային բացիկներ. տպագիր 
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձելու 
հարմարանքներ. ոչ մանածագործական 
օֆսեթային պաստառ. տպագրական դյուրակիր 
շարվածքներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
տպագրական հրատարակություններ. դասա-
գրքեր (ձեռնարկ). փոստային թուղթ. 
ճնշածծաններ. չափանշման ասեղներ 
գծագրության համար. գծագրական 
գրչածայրեր. սեղանի թղթե սպիտակեղեն. 
վիմատիպ նկարներ. վիմագրական քարեր. 
բուկլետներ. փայլուն թուղթ. պապիեմաշե. 
անդորրագրերի գրքույկներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). կավիճ չափանշման համար. 
պլաստիկական զանգված ծեփելու համար. 
ծեփանյութեր. ծեփելու մածուկներ. թղթե 
թաշկինակներ. գործված պաստառբազմացման 
ապարատներում ներկով պատելու համար. 
սեղանի թղթե սփռոցներ. գրատախտակներ. 
թղթերն ամրացնելու հարմարանքներ 
(ամրակներ). համարադրոշմիչներ. յուղանկա-
րատիպեր. կպչուն շերտեր կազմերը 
ամրացնելու համար (կազմարարական գործ). 
սոսնձաթղթիկներ կնքելու համար. ներկա-
պնակներ նկարիչերի համար. պանտոգրաֆներ 
(գծագրական գործիքներ). թղթագրենական 
ապրանքներ. մագաղաթաթուղթ.  պաստելներ 
(գունամատիտներ). ձևվածքներ կարի համար. 
տրաֆարետների պատյաններ. ներկարարական 

գլանիկներ. կտավներ նկարների համար. 
ներկատուփեր (դպրոցական պիտույքներ). 
պլաստմասսայե թաղանթներ փաթեթավորման 
համար. հարմարանքներ լուսանկարներ 
սոսնձելու համար. հենակալներ լուսանկարների 
համար. լուսափորագրանկարներ. գծագրեր 
(կապտաթուղթ).  ծալամեքենաներ (գրա-
սենյակային). ինքնահոս գրիչներ. տրա-
ֆարետներ նկարելու համար. շաբլոններ. 
դիմանկարներ. թղթե կաշպոներ (դեկորատիվ 
ծաղկամաններ). գլանատիպներ. քարտեր կամ 
թղթյա ժապավեններ հաշվիչ մեքենաների 
ծրագրերը գրանցելու համար. ծանուցատետրեր. 
թուղթ ռենտգենյան նկարների համար. 
գծագրական քանոններ. ռեգլետներ (տպա-
գրական). կազմարարական նյութեր. գործված 
պաստառ կազմարարական աշխատանքների 
համար. թելեր կազմարարական աշխա-
տանքների համար. գործված պաստառ 
փաստաթղթերը վերարտադրող մեքենաներում 
ներկով պատելու համար.  գրչածայրեր 
(գրասենյակային պարագաներ). ամսագրեր 
(պարբերական). թղթե ժապավեններ. 
գրամեքենաների ժապավեններ. թղթե կամ 
պլաստմասսայե տոպրակներ (ծրարներ, 
կապոցներ) փաթեթավորելու համար. 
բարձիկներ դրոշմակնիքների համար. 
դպրոցական պիտույքներ (գրասենյակային). 
էջանիշներ գրքերի համար. շնորհավորական 
բացիկներ.  ստեատիտ (դերձակի կավիճ). 
գնդիկավոր գրիչների գնդիկներ. սեղանի թղթե 
տակդիրներ.  տակդիր-գորգիկներ աշխա-
տասեղանի համար. գրամեքենաների 
ստեղններ. կնիքների, դրոշմակների կալիչներ. 
կնիքների, դրոշմակների տուփեր. փոստային 
նամականիշներ. տակդիրներ կնիքների, դրոշ-
մա կնիքների, դրոշմակների համար. տրանս -
պա րանտ ներ (գրասենյակային ապրանքներ). 
հարմարանքներ գլխազարդեր պատ րաստելու 
համար. սոսնձանյութ (սոսինձ) գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
սոսնձող նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. կպչուն 
ժապավեններ գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար 160266.  
կպչուն ժապավեններ գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար 160267. 
հասցեներով թիթեղիկներ հասցեատպիչ 
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մեքենաների համար. ալմանախներ. 
օրացույցներ. օսլայի շրեշ (սոսնձող նյութ) 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-
տակների համար. նկարելու վրձիններ.  
ինքնասոսնձվող ժապավեններ գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար.  
գրասենյակային ռետիններ. մանկական թղթե 
կրծկալներ. ստվարաթուղթ փայտանյութից 
(գրասենյակային պիտույքներ). թուղթ փայտա 
զանգվածից. թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր.  
դրոցներ գրիչների և մատիտների համար. 
թղթե կամ ստվարաթղթե փաթաթվածքներ 
շշերի համար. գրաֆինների թղթե տակդիրներ. 
ծանուցագրեր (գրասենյակային). պղպջակավոր 
պլաստմասսայե թերթեր փաթեթավորման կամ 
կշռաբաշխման համար. թղթե դրոշներ. թղթի 
մանրատիչներ գրասենյակային նպատակների 
համար. վերականգնված թաղանթանյութից 
փափուկ թերթեր փաթեթավորման համար. 
գրասենյակային պահարանիկներ (գրա-
սենյակային). սոսինձներ գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. թուղթ 
կտրելու դանակներ (գրասենյակային).  թղթե 
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի 
համար.  մատիտ սրելու հարմարանքներ 
(էլեկտրականկամոչ էլեկտրական). թղթե 
անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնելու համար. 
սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. թղթե 
անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու 
համար. գծագրական անկյունաքանոններ. 
ռեյսշինաներ (գծագրական T – աձև քանոններ). 
գրչակոթեր. գրենական պիտույքների 
հավաքակազմեր (գրասենյակային պիտույք-
ներ). թանաքամաններ. գրասարքեր. 
ձեռագրերի նմուշներ. շշերի փաթեթվածք 
թղթից կամ ստվարաթղթից. ցուցատախտակներ 
թղթից կամ ստվարաթղթից հայտարա-
րությունների համար. թղթե սրբիչներ ձեռքերի 
համար. թղթե կոսմետիկ անձեռոցիկներ. 
թղթից կամ ստվարաթղթից պիտակներ. 
փորագրական ասեղներօֆորտներիհամար. 
վիսկոզից թերթեր փաթեթավորման համար. 
բուսախեժ (սոսինձներ) գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. կպչուն 
պաստառ գրասենյակային նպատակների 
համար. ձկան սոսինձ. տոպրակներ 
միկրոալիքային վառարանում սնունդ 
պատրաստելու համար. թղթե զտիչներ սուրճի 

համար. ձգուն (էլաստիկ) պլաստիկ թաղանթներ 
դարսակման համար. ներկանյութով 
ժապավեններ տպիչների համար. թղթե կամ 
ստվարաթղթե ցուցանակներ. ինքնասոսնձվող 
պիտակներ (գրասենյակային). կազմարարական 
մեքենաներ և հարմարանքներ (գրասենյակային 
սարքավորանք). կոմիքսներիգրքույկներ. 
գրասենյակային թուղթ. վճարագրերի 
գրքույկների բռնիչներ. ձողիկներ տուշով գրելու 
համար. թանաքաքարեր (թանաքապահոց). 
երաժշտական բացիկներ. տեղեկագրեր. 
փաթեթավորման օսլայած նյութեր. մոմած 
թղթեր. անձնագրերի կազմեր. գրելուվրձիններ. 
գրելուպիտույքներ. թուղթ պահարանների 
արկղերի համար (բուրավետացված կամ ոչ). 
կրեդիտային տպված քարտեր (ոչ էլեկտրական). 
փաստաթղթերի մակաշերտման ապարատներ 
(գրասենյակային).սուան-թուղթ (չինական 
նկարչության և գեղագրություն համար). 
ջնջոցներ գրատախտակի համար. գծագրոցներ 
սեղմիչներով. ցուցափայտեր, ոչ էլեկտրոնային. 
թղթե ժապավեններ. կավե կաղապարներ 
մոդելավորման համար (նյութեր նկարիչների 
համար). սեղմիչներ թղթադրամների համար. 
հավաքաքարտեր, բացառությամբ խաղա-
քարտերի. թղթե կամ պլաստիկից ներծծող 
թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավորելու 
համար. խոնավությունը կարգավորող թղթե 
կամ պլաստիկից թերթիկներ սննդամթերքը 
փաթեթավորելու համար. սխալն ուղղելու 
ժապավեններ (գրասենյակային ապրանքներ). 
ներկերի արկղեր. գծանշիչ գրիչներ 
(գրասենյակային). թռուցիկներ (գովազդային 
թերթիկներ). բռնիչներ փաստաթղթերի համար 
(գրասենյակային պարագաներ). էջերը պահող 
բռնիչներ. մոդելավորելու համար պոլիմերային 
կավ. մաքրելու բարձիկներ. թղթե կամ 
ստվարաթղթե փաթեթավորման (միջադրման, 
խծուծման) նյութեր. թղթե կամ ստվարաթղթե 
խծուծման նյութեր. բանկատոմսեր. ցողվող 
կավիճ. տպված կտրոններ. բրնձաթուղթ. 
պլաստմասսայե տոպրակներ ընտանի 
կենդանիների թափոնները հեռացնելու համար. 
վասի (ճապոնական թուղթ). սեղանի թղթե 
ուղելաթեր. տպագրված նոտաներ. թղթե 
բաններներ. տոնական գունազարդ թղթե 
դրոշակներ:

____________________
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դաս 35. օգնություն գործարարության 

կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների մասին. 
արտաքին գովազդ. ներմուծման-արտա-
հանման գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրա սենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնա կազմը կառավարելու հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության կառա-
վարման հարցերով. մեքենա գրման ծառա-
յություններ. ապրանքների ցուցադրում. 
գովազդային նյութերի առաքում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հարցերում. 
փաստաթղթերի վերարտադրում. գովազդային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
գործարարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 

առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործարա-
րության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետազո-
տություններ. ծառայություններ 
հասա րա  կական հարաբերությունների բնա-
գա  վառում. սղագրական ծառայություններ. 
հեռուստագովազդ. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
խորհրդա տվություն գործարարության կառա-
վարման հարցերով. մանեկենների ծառա-
յություններ ապրանքները գովազդելու կամ 
խրախուսելու համար. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության ասպա-
րեզում. տնտեսական կանխատեսում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. գործնական 
տեղեկատվություն. հասարակական կար -
ծիքի հետազոտում. վճարման փաս-
տա թղթերի նախապատրաստում. 
աշխա տակիցների հաստիքների համալրում. 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա-
յություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. գովազդ փոստով. հյուրա-
նոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների գոր-
ծերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնա կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնա պաշարներում. առևտրական ցուցա-
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հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լուսա-
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին (խորհուրդներ 
հաճախորդներին ապրանքների վերաբերյալ). 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների 
և ծառայությունների լիցենզիաների 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. ենթակապալառուի 
ծառայություններ (առևտրային (կոմերցիոն) 
օգնություն). հաշիվների ապրանքագրերի 
տրամադրում. գովազդային տեքստերի 
խմբագրում. վիճակագրական տվյալների 
հավաքում և տրամադրում. գովազդի 
մանրակերտում. երաշխավորների որոնում. 
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում 
գովազդային նպատակներով. գովազդային 
ֆիլմերի արտադրություն. մարզիկների 
գործունեության կառավարում. մարքեթինգ 
(շուկայավարում). հեռուստամարքեթինգի 
ծառայություններ. դեղագործական միջոց-
ների, անասնաբուժական և հիգիենիկ 
պատրաստուկների և բժշկական նշանակության 
նյութերի մեծածախ կամ մանրածախ վաճառք. 
վաճառասեղանների վարձույթ, վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 

երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով». 
առևտրային միջնորդություն (ծառայություն). 
արտահաստիքային աշխատողների գործու-
նեության կառավարում. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և եզրափակում 
երրորդ անձանց համար. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
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. 
կենսագական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավատար-
մության ծրագրերի կառավարում. գովազդային 
սցենարների տեքստերի կազմում. տվյալների 
և գրավոր հաղորդագրությունների գրանցում. 
գրանցամատյանների տեղեկատվության թար-
մացում և պահում. տեղեկատվական ցանկի 
կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանասավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում բիզնես-ծառայություններ. հեռուստա-
խանութների ծրագրերի արտադրություն. 
հասարակական հարաբերությունների հաղոր-
դակցության ռազմավարության վերաբերյալ 
խորհրդատվություն. հաղորդակցության 
ռազմա վարության ոլորտի գովազդի 
հարցերով խորհրդատվություն. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար:

____________________
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(210) 20171820
(220) 21.12.2017
(730) «Նաիրի լյուքս» ՍՊԸ, ք. Վաղարշապատ, 
Ա. Մանուկյան փ., տուն 139, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տուրիստական ծառայություններ և 

տուրիզմի գործունեություն, խորհրդատվություն 
տուրիզմի ոլորտում, ավիատոմսերի վաճառք:

____________________

(210) 20171821
(220) 21.12.2017
(730) «Նաիրի լյուքս» ՍՊԸ, ք. Վաղարշապատ, 
Ա. Մանուկյան փ., տուն 139, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տուրիստական ծառայություններ և 

տուրիզմի գործունեություն, խորհրդատվություն 
տուրիզմի ոլորտում, ավիատոմսերի վաճառք: 

____________________

(210) 20171822
(220) 21.12.2017
(730) Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ Բրենդս ԼԼՔ, 
US 
(540) 

(511) 
դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա-

րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև 
անիսոն. հրուշակեղեն նոր տարվա տոնածառերը 
զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր. 
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր 
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք. 
հաց անխաշ խմորից. աղ սննդամթերքը 
պահածոյացնելու համար. պաքսիմատ. 
թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետներ. անա-
նուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ. 

ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. սուրճ. սուրճի 
հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի 
թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի 
(ամոքանք). հացահատիկային արտադրանք. 
ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). 
թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակներ. մեխակ 
(ամոքանք). համեմունքներ. քաղցրավենիք. 
եգիպտացորենի փաթիլներ. ադիբուդի. 
կայունարարներ հարած սերուցքի համար. 
պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային 
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային 
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ. 
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում. 
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք. 
քաղցրաբլիթներ.  բուրավետ պղպեղ. սննդային 
ալյուր. բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի 
ալյուր. մանանեխի փոշի. գարու ալյուր. սոյայի 
ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից պատրաստված 
ուտելիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ. 
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ 
(հրուշակներ). շաքար. բուրավետարարներ 
հրուշակեղենի համար (բացառությամբ 
եթերային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի համար. 
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի 
համար. կոճապղպեղ (ամոքանք). կապակցող 
նյութեր պաղպաղակի համար. բնական կամ 
արհեստական սառույց. սառույց սառեցման 
համար. գլյուկոզա խոհարարական նպա-
տակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդ-
ներ. խմորիչներ. կապակցող նյութեր 
երշիկեղենի համար. մակարուն (նշով թխվածք). 
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե 
օշարակ. կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ) 
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի. 
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). 
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. 
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 
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մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի 
ալյուր. տարտեր (մրգա-բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). փաթիլներ (հացահատիկային 
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս 
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի 
համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր 
կաթ. ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու 
համար. սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. 
կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգային դոնդող 
(հրուշակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ. 
սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ (սննդային 
սառույց). չատնի (համեմունք). գարնանային 
ռուլետ. տակոս. տորտիլաներ. սառույցով 
թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. համեմունքներ 
աղցանների համար. թավալելու պաքսիմատ. 
թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. 
սոյայի խյուս (համեմունք). հացահատիկների 
հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով 
թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. 
եգիպտացորենի ձավար. հացաթխման փոշի. 
կերակրի սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի 
համար). պահածոյացված բանջարանոցային 
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) 
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց 

խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. 
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս). 
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու 
համար. կտավատի սերմ խոհարարական 
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային 
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. 
գինեքարաթթու խոհարարական նպատակ-
ների համար. գլյուտենային հավելույթներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկ-
ներ մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանք-
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի 
(չինական կարկանդակներ). բրնձե խմոր 
խոհարարական նպատակների համար. 
ցզյաոցզի (չինական պելմեններ). ռամեն 
(ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի հիմքով). 
օկոնոմիակի (ճապոնական բարկահամ բլիթներ). 
օկոնոմիակիի համար խմորախառնուրդ 
(ճապոնական բարկահամ բլիթներ). բուրիտո. 
գիմբապ (կորեական ճաշատեսակ բրնձի 
հիմքով). ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. 
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող). 
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն 
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և 
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի 
(բրնձի գնդիկներ). արագակնթարթային 
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի 
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ 
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որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի):

____________________

(210) 20171824
(220) 21.12.2017
(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի 
նահանգ, US 
(540) 

(511) 
դաս 30. շոկոլադային հրուշակեղեն. 

քաղցրա վենիք. շոկոլադ. սառնաշաքար. աղան-
դերներ. կոնֆետներ. սուրճ. թեյ, կակաո. 
շաքար. հացահատիկ և հացահատիկային 
արտադրանք. hացահատիկների հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. հացահատիկային սալիկներ 
և սննդային սալիկներ պրոտեինի բարձր 
պարունակությամբ. թխվածքաբլիթներ, գալետ-
ներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավե-
լապես խորիզով, տորթեր, հրուշակներ. 
խմորեղեն. բլիթներ, թխվածքներ. մյուսլի. 
կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. սննդային 
վաֆլիներ. սննդային սառույց. պաղպաղակ. 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). 
բնական կամ արհեստական սառույց. 
պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. սառեցված 
քաղցրավենիք. շոկոլադային մուսեր. սորբեթ 
(սառեցված աղանդեր). բուրավետարարներ 
ըմպելիքների համար, բացառությամբ 
եթերային յուղերի. բուրավետարարներ սննդի 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
շոկոլադապատ մրգեր. շոկոլադապատ 
ընկույզ ներ. հացահատիկի հիմքով սննդա-
մթերք. գրանոլաներ. գրանոլայի հիմքով 
նախուտեստային սալիկներ. հացին քսվող 
սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող սնունդ 
կակաոյի հիմքով. շոկոլադային սոուսներ. 
կայունարարներ հարած սերուցքի համար. 
շոկոլադային օշարակներ. օշարակներ 
աղանդերները զարդարելու համար. ալյուր:

____________________

(210) 20171828
(220) 22.12.2017
(730) «Եվրոլուչե» ՍՊԸ, Երևան, Արամի 64, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. կահույքի, լուսատեխնիկայի, 

լուսատուի, վարագույրների, պաստառների 
վաճառք:

____________________

(210) 20171830
(220) 25.12.2017
(730) Արտաշես Զիլֆյան, Երևան, Արամի 
64/102, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական կլինիկաների ծառա-

յություններ:
____________________

(210) 20171843
(220) 25.12.2017
(730) Սարգիս  Թարվերդյան, Երևան, Վ. 
Դավթյան 19, տուն 13, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. մրգային օղի. հատապտղային 

օղի. ցորենի օղի:
____________________

(210) 20171844
(220) 25.12.2017
(730) «Արատտա դիսթիլլերի» ՍՊԸ, Երևան, 
Մամիկոնյանց 42-44, բն. 53, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 33. օղի:

____________________

(210) 20171846
(220) 25.12.2017
(730) Վահրամ Ղազարյան Հմայակի, Երևան, 
Առաքելյան 37/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 25. կոշկեղեն.
դաս 35. կոշկեղենի վաճառք:

____________________

(210) 20171847
(220) 25.12.2017
(730) Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, այդ 

թվում՝ գազավորված ըմպելիքներ և էներգետիկ 
ըմպելիքներ. օշարակներ, խտանյութեր, 
փոշիներ և բաղադրություններ ըմպելիքների, 
այդ թվում՝ գազավորված և էներգետիկ 
ըմպելիքների պատրաստման համար. 
գարեջուր:

____________________

(210) 20171856
(220) 27.12.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մելինա 
Նիկոլայան Սոսիկի, Սյունիքի մարզ, ք. 
Ագարակ, Սայաթ-Նովայի 8, բն. 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր, այդ 
թվում նաև խմելու ջուր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի). օղի. լիկյոր. գինիներ. 
փրփրուն գինիներ։

____________________

(210) 20171860
(220) 27.12.2017
(730) Տակարա Բելմոնտ Քորփորեյշն, JP 
(540) 

(511) 
դաս 3. միջոցներ մազերը ներկելու համար. 

ներկեր մազերի համար. ջրածնի պերօքսիդ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
գունազրկող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. ոչ բուժական մազերի 
խնամքի պատրաստուկներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. ոչ բուժական 
շամպուններ. մազերի ողորկման միջոցներ. 
ոչ բուժական պատրաստուկներ մազերի և 
գլխամաշկի խնամքի համար. լաքեր մազերի 
համար. մազերի հարդարման և սանրվածքի 
ֆիքսման պատրաստուկներ. մոմեր 
մազերի համար. պատրաստուկներ մազերը 
գանգրացնելու համար. պատրաստուկներ 
մազերի մշտագանգրացման և գանգրացման 
համար:

____________________
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(210) 20171861
(220) 27.12.2017
(730) ԲիԷմՋեյ Ինդըսթրիս ՖԶ-ԼԼՔ, AE 
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ, ծխագլանակներ. 

սիգարներ. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
ծամելու ծխախոտ. սիգարիլներ. ծխախոտային 
մելաս. ծխելու պիտույքներ, մասնավորապես՝ 
սիգարակտրիչ մեքենաներ, ծխամորճերը 
մաքրելու հարմարանքներ. վառիչներ ծխողների 
համար. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
լուցկիներ և լուցկու տուփեր:

____________________

(210) 20171862
(220) 27.12.2017
(730) ԲիԷմՋեյ Ինդըսթրիս ՖԶ-ԼԼՔ, AE 
(540) 

(511) 
դաս 4. քարածուխ. քարածուխ բրիկետա-

վորված. կոքս. վառելիքի բրիկետներ. 
փայտանյութի բրիկետներ. գորշածուխ.

դաս 34. սիգարետներ, ծխագլանակներ. 

սիգարներ. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
ծամելու ծխախոտ. սիգարիլներ. ծխախոտային 
մելաս. ծխելու պիտույքներ, մասնավորապես՝ 
սիգարակտրիչ մեքենաներ, ծխամորճերը 
մաքրելու հարմարանքներ. վառիչներ ծխողների 
համար. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
լուցկիներ և լուցկու տուփեր:  

____________________

(210) 20171863
(220) 27.12.2017
(730) ԲիԷմՋեյ Ինդըսթրիս ՖԶ-ԼԼՔ, AE 
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ, ծխագլանակներ. 

սիգարներ. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
ծամելու ծխախոտ. սիգարիլներ. ծխախոտային 
մելաս. ծխելու պիտույքներ, մասնավորապես՝ 
սիգարակտրիչ մեքենաներ, ծխամորճերը 
մաքրելու հարմարանքներ. վառիչներ ծխողների 
համար. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
լուցկիներ և լուցկու տուփեր:  

____________________

(210) 20171864
(220) 27.12.2017
(730) ԲիԷմՋեյ Ինդըսթրիս ՖԶ-ԼԼՔ, AE 
(540) 
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(511) 
դաս 34. սիգարետներ, ծխագլանակներ. 

սիգարներ. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
ծամելու ծխախոտ. սիգարիլներ. ծխախոտային 
մելաս. ծխելու պիտույքներ, մասնավորապես՝ 
սիգարակտրիչ մեքենաներ, ծխամորճերը 
մաքրելու հարմարանքներ. վառիչներ ծխողների 
համար. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
լուցկիներ և լուցկու տուփեր:  

____________________

(210) 20171865
(220) 27.12.2017
(730) ԲիԷմՋեյ Ինդըսթրիս ՖԶ-ԼԼՔ, AE 
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ, ծխագլանակներ. 

սիգարներ. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
ծամելու ծխախոտ. սիգարիլներ. ծխախոտային 
մելաս. ծխելու պիտույքներ, մասնավորապես՝ 
սիգարակտրիչ մեքենաներ, ծխամորճերը 
մաքրելու հարմարանքներ. վառիչներ ծխողների 
համար. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
լուցկիներ և լուցկու տուփեր:  

____________________

(210) 20171866
(220) 27.12.2017
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ մասնա-

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

____________________

(210) 20171867
(220) 27.12.2017
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ մասնա-

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

____________________

(210) 20171868
(220) 28.12.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմենուհի 
Խաչատրյան, Երևան, Սերո Խանզադյան փ., 
տուն 35/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. քաղցրավենիք, խմորեղեն:

____________________

(210) 20171871
(220) 28.12.2017
(730) Եսայի Եղյան, Երևան, Նոր Նորքի 1-ին 
զանգվ. 25, բն. 63, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. հաց, լավաշ, պաքսիմատ, քաղցրա-

բլիթ, թխվածքաբլիթ, բուլկիներ, սենդվիչներ, 
պիցաներ, խաչապուրի:

____________________

(210) 20171874
(220) 29.12.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
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արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171875
(220) 29.12.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 

սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171876
(220) 29.12.2017
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(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ լուծույթ-
ներ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
էլեկտրոնային սիգարետների բուրա-
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 

ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավա  րարներով   տուփեր   սիգարների   
համար. գրպանի հարմարանքներ սիգարետ-
ները, ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխող-
ների համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171878
(220) 29.12.2017
(730) «Թամարա ֆրութ» ՓԲԸ, ՀՀ, Արագա-
ծոտնի մարզ, գյուղ Կարբի, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ հայկական կոնյակ, բրենդի, օղի, 
մրգային օղի, ծիրանի օղի, դեղձի օղի:

____________________

(210) 20171879
(220) 29.12.2017
(730) Նարեկ Վանիկի Գևորգյան, Երևան, 
Դավթաշեն 1-ին թաղ., շ. 32, բն. 49, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. ատամնաբուժական ծառայու-

թյուններ:
____________________
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(210) 20171880
(220) 29.12.2017
(730) Անահիտ Ղազարյան, ք. Երևան, Տերյան 
8, բն. 55, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. համայիլներ (թանկարժեք 

իրեր). ապա րանջաններ (թանկարժեք 
իրեր). կախազարդեր ոսկերչական իրերի 
համար. կրծքազարդեր (թանկարժեք 
իրեր). վզնոցներ (թանկարժեք իրեր). 
զարդարանքներ սև սաթից. դեկորատիվ 
գնդասեղներ. մարգարիտ (թանկարժեք 
իրեր). կիսաթանկարժեք քարեր. ստրաս 
(արհեստական՝ կեղծ ադամանդ), մատանիներ 
(թանկարժեք իրեր), գեղարվեստական իրեր 
ազնիվ մետաղներից, գլխարկների ոսկյա 
զարդարանքներ, գնդասեղներ (թանկարժեք 
իրեր), կրծքանշաններ ազնիվ մետաղներից, 
ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք 
իրեր պատրաստելու համար, Կլուազոնե 
տեխնոլոգիայով պատրաստված իրեր, 
միսբահա (աղոթելու տերողորմյա), հուռութներ 
բանալիների օղակների համար. ականջօղեր 
համրիչներ (տերողորմյա). hուռութներ 
բանալիների օղակների համար.

դաս 18. կենդանիների կաշիներ, 
օղակներ հովանոցների համար, թամբերի 
հիմնակմախքներ, շնակապեր, քսակներ, 
փոկեր ռազմական հանդերձանքի համար, 
թղթապանակներ երաժշտական նոտաների 
համար, հովանոցների կոթեր, դպրոցական 
պայուսակներ, վզնոցներ կենդանիների 
համար, կաշվե քուղեր, թիկնապայուսակներ, 
դրամապանակներ, ծովափի պայուսակներ, 
ուղեպայուսակներ, կաշվե պարկեր (ծրարներ, 
պայուսակներ) փաթեթավորման  համար, 
թղթապայուսակներ (կաշեգալանտերեա), 
ճամպրուկներ, մետաղյա օղակներից 
պատրաստված քսակներ, ճամփորդական 
սնդուկներ (ուղեբեռի), կռնապայուսակներ, 
բանալիների պատյաններ, հեծելասարքերի 
լրակազմեր, պայուսակներ, հագուստ ընտանի 
կենդանիների համար.

դաս 25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող 
հարմարանքներ, հագուստ ավտոմոբիլիստ-
ների համար, կոշիկ, բաղնիքի սանդալներ, 

բերետներ, բլուզներ, գլխարկներ, գդակներ, 
տրիկոտաժեղեն, երկարաճիտ կոշիկներ, 
կիսակոշիկներ, կոշկաքթեր (կոշիկների մասեր), 
տաբատակալներ, քուղերով կիսակոշիկներ, 
հագուստի օձիքներ, բռնցքամարտիկ-
ների վարտիքներ, թասակներ (գլխարկ), 
իրանակալներ (կանացի ներքնազգեստ), 
հովարներ գլխարկների համար, գոտիներ 
(հագուստ), շալեր, խալաթներ, սվիտերներ, 
պուլովերներ, շուրջառներ (եկեղեցական 
զգեստ), կապեր կարճագուլպաների համար, 
կախակապեր, կապեր երկար գուլպաների 
համար, պլաստրոններ, հագուստ, բոլորա-
գլխարկներ, գլխարկներ, մետաղե  եզրակ  
կոշիկների  համար, մորթիներ (հագուստ), 
հանովի օձիքներ, տաբատներ, վերնազգեստ, 
ձեռնոցներ (հագուստ), պատրաստի աստառներ 
(հագուստի տարրեր), վզպատներ, շարֆեր, 
տրիկոտաժե հագուստ, ներդիրներ շապիկների   
համար, էսպադրիլներ, մորթե թիկնոցներ, 
գաբարդիններ (հագուստ), սեղմիրաններ 
(ներքնազգեստ), գոտիներ (ներքնազգեստ), 
կրկնակոշիկներ, բաճկոնակներ, մանտո, 
անջրանցիկ հագուստ, սռնապաններ 
(գամաշներ՝ տաք գուլպաներ կոճերից մինչև 
ծնկները), հագուստ ջերսիից, շրջազգեստներ, 
բազկապատներ, գոգնոցներ (հագուստ), 
մուֆտաներ (հագուստ), մուշտակներ, լողափի 
զգեստներ, լողափի կոշիկ, գրպաններ 
հագուստի համար, պիժամաներ, զգեստներ, 
սաբոներ (կոշիկ), սանդալներ, վերարկուներ, 
կոշիկների կրնկատակեր, ռանտեր կոշիկների 
համար, համազգեստ, բրդյա բաճկոններ 
(հագուստ), բաճկոններ (հագուստ), քողեր 
(հագուստ), լողագլխարկներ, ներբաններ, 
կոշիկներ, կրունկներ, սպորտային կոշիկներ, 
ոչ էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի 
համար, սպորտային կիսակոշիկներ, 
գլխակապեր (հագուստ), գլխանոցով 
բաճկոն, տակի շրջազգեստներ, հագուստ 
արհեստական կաշվից, կաշվե հագուստ, 
թիկնոցներ, դիմակահանդեսի կոստյումներ, 
սարիներ, կարճաթև (T-աձև) մայկաներ, 
չալմաներ, ժապավենակապ փողկապներ 
լայն եզրերով, ջրցողի գլխարկներ, կրծքի 
գրպանի թաշկինակներ, կիսատաբատաձև 
շրջազգեստներ, պոնչոներ, սարոնգներ, 
սարաֆաններ, հովարով գլխարկներ, 
կիսատաբատներ (ներքնազգեստ), սպորտային 
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մայկաներ, կաճյակներ (թաղիքե ոտնաման), 
ժամաշապիկներ, մինչև կոճերը հասնող 
կոշիկներ.

դաս 26. ճարմանդներ կոշիկների համար, 
ճարմանդներ հագուստի համար, մազակապեր, 
սեղմիչներ մազերի համար, զարդարանքներ 
գլխարկների համար. գործված, հյուսված կամ 
ոլորված իրեր հարդարման, վերջնամշակման 
և զարդարման համար. տրեզ. կոճակներ. 
սևեռակ–ճարմանդներ. ապարանջան-բռնիչներ 
հագուստի թևքերը վեր բարձրացնելու համար. 
թևկապեր. ճարմանդներ տաբատակալների 
համար. մետաղազարդեր (հագուստի 
պարագաներ). ասեղնագործած իրեր. ճար-
մանդներ գոտիների համար. սպիտակեղենի 
թվային կամ տառային դրոշմներ. կեռիկներ 
կոշիկների համար. քուղեր կոշիկների համար. 
զարդեր կոշկեղենի համար. կոշիկների 
մերակներ. թավաթել (շքերիզայինիրեր). 
դեկորատիվ իրեր մազերի համար. ծամկալներ 
մազերը գանգրացնելու համար. հերակալներ. 
ծամկալներ. ցանցեր մազերի համար. 
քուղեր հագուստի համար. ճարմանդներ 
իրանակալների համար. արհեստական 
ծաղիկներ. ժաբոներ (ժանյակավոր իրեր). 
բրդե քուղեր. շքերիզային իրեր. արդուզարդի 
ապրանքներ, բացառությամբ թելերի. փայլա-
զարդեր հագուստի համար. մերակներ 
հագուստի համար. թռչունների փետուրներ 
(հագուստի պարագաներ. հագուստի կեղծ 
զարդարանքներ. ժապավեններ (շքերիզային 
իրեր. փայլազարդեր հագուստի համար. 
բոլորածալեր կանացի հագուստի համար. 
ծալազարդեր. կայծակ–ճարմանդներ պայուսակ-
ների համար. ճարմանդներ կոշիկների համար. 
արծաթով ասեղնագործած իրեր. ոսկով 
ասեղնագործված իրեր. օղագոտի մազերի 
համար. կպչուկ – ճարմանդներ.  շքանշանի 
ժապավեններ. ուսաբարձիկներ հագուստի 
համար. հուռութներ (կախազարդեր),բացի 
թանկարժեք իրերի, բանալիների օղակների 
կամ շղթաների համար նախատեսվածներից. 
կրծքազարդեր, բացառությամբ թանկարժեք 
իրերի:

____________________

(210) 20171881
(220) 29.12.2017
(730) «Պտղնի գոլդ» ՍՊԸ, ՀՀ Կոտայքի մարզ, 
գ. Պտղնի, 1- ին փ., տուն 8, AM 

(540) 

(511) 
դաս 33. լիկյորներ:

____________________

(210) 20180002
(220) 09.01.2018
(730) Նսար Ջեներալ Թրեյդինգ Էլ.Էլ.Սի, AE 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
____________________

(210) 20180005
(220) 09.01.2018
(730) «Հայաստանի զարգացման և ներդրում-
ների կորպորացիա» ունիվերսալ վարկային 
կազմակերպություն ՓԲԸ, Երևան, Ն. Զարյան 
74, 277 շին., AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսական գործունեություն. 

դրամավարկային գործառնություններ:
____________________
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A43D 999/00         3153  A

G01N 33/00           3153  A

C01D3/00              3154  A

C01F7/00               3154  A

G09B 21/00            3155  A

       03-01                433 S
       09-01                434 S
       11-02                 435 S
       25-03                436 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы
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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 2010
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 4557, 5973, 5974, 4555, 
21519, 21523
73 (1) Իրավատեր  «Գրեյթ վելլի» ՀՁ ՍՊԸ, 
Երևան, Սայաթ-Նովա 33/13, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «ՎՏԲ-
Հայաստան բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան 
46, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         18.12.2017

____________________

Գրանցում No 2011
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10922
73 (1) Իրավատեր  Դը Լերինջլ Մասկ Քամփնի 
Լիմիթեդ, PO Box 221, Le Rocher, Victoria, Mahe, 
The Seychelles, SC
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Թելիֆլեքս 
Լայֆ Սայընսիզ Անլիմիթիդ Քամփընի, 3rd Floor 
Par La Ville Place, 14 Par La Ville Road, Hamilton 
HM 08, Bermuda, IE
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          21.12.2017

____________________

Գրանցում No 2012
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18967
73 (1) Իրավատեր  Րեյքեմ ԷյչԹիԷս Լիմիթիդ, 
43 London Wall, London, United Kingdom, EC2M 
5TF, GB
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Պենթեյր 
Թեքնիքլ Սոլյուշնս ՅուՔեյ Լիմիթիդ, 3 Ruther-

ford Road, Stephenson Industrial Estate, Washing-
ton, Tyne And Wear, United Kingdom, NE37 3HX, 
GB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         21.12.2017

____________________

Գրանցում No 2013
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 26292
73 (1) Իրավատեր  Դը Չեմուրս Քամփնի 
ԹիԹի, ԷլԷլՍի, 116 Pine Street, Suite 320, Har-
risburg, PA 17101, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Դը Չեմուրս 
Քամփնի ԷֆՍի, ԷլԷլՍի, 1007 Market Street, 
Wilmington Delaware 19899, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         21.12.2017

____________________

Գրանցում No 2014
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12317, 12319
73 (1) Իրավատեր  Փրեմյեր Նյութրիշն 
Քորփորեյշն, 5905 Christie Avenue, Emeryville, 
CA 94608, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Հելս Ֆուդզ 
Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ, cnr Kordel Place and 
Accent Drive, East Tamaki, Auckland, New Zea-
land, NZ
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

                                     Հանրապետություն
Գրանցված է                          21.12.2017

____________________



152

 

152

№ 01/1 
16 .0 1 . 20 18

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գրանցում No 2015
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 15872
73 (1) Իրավատեր  «Պիկ-Պակ» ՍՊԸ, Երևան, 
Գյուլբենկյան 2/1, բն. 17, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Գևորգ 
Ալբերտի Գևորգյան, Երևան, Բաշինջաղյան 
169, բն. 9, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         25.12.2017

____________________

Գրանցում No 2016
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16571
73 (1) Իրավատեր  «Պիկ-Պակ» ՍՊԸ, Երևան, 
Գյուլբենկյան 2/1, բն. 17, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող   Գևորգ 
Ալբերտի Գևորգյան, Երևան, Բաշինջաղյան 
169, բն. 9, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         25.12.2017

____________________

Գրանցում No 2017
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12870
73 (1) Իրավատեր  Անհատ ձեռնարկատեր 
Հասմիկ Հայրապետյան, ք. Երևան, Գարեգին 
Նժդեհի 17, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Անհատ 
ձեռնարկատեր Կարեն Վիրաբյան, Երևան, 
Արշակունյաց 210/1, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         25.12.2017

____________________

Գրանցում No 2018
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2082
73 (1) Իրավատեր  Իքոլաբ Ինք., Դելավերի 
նահանգ, 370 Wabasha Street N St.. Paul, Min-
nesota, USA 55102, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Իքոլաբ 
ՅուԷսԷյ Ինք., 1 Ecolab Place, Saint Paul, Minne-
sota 55102, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         25.12.2017

____________________

Գրանցում No 2019
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No 15940
73 (1) Լիցենզատու  Անհատ ձեռնարկատեր 
Գրիզլով Դմիտրի Իգորևիչ, 344065, Rossiys-
kaya Federaciya, g. Rostov-na-Donu, per. Monet-
niy, d.2/7, RU
73 (2) Լիցենզառու  «Դայմեքս» ՍՊԸ, ՀՀ 0026, 
ք. Երևան, Արշակունյաց պող. 53, բն. 13, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը    մինչև 31.12.2019թ.
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 
                                           Հանրապետություն
Գրանցված է                        27.12.2017

____________________
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Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 
188S                  12.06.2017

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

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

132U        20.06.2017
361U                 25.06.2017
452U          21.12.2016
467U        03.06.2017
468U        03.06.2017
470U        03.06.2017

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2957               15.06.2017
3066              26.05.2017

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента



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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(51) 2018.01 (11) 3153 (13) A
A43D 999/00
G01N 33/00

(21) AM20170059 (22) 07.04.2017
(72) Зограб Минасян (AM), Арусяк Атоян (AM) 
(73) Зограб Минасян, Гюмри, Горького 33, кв. 
10 (AM), Арусяк Атоян, 2703, марз Ширак, с. 
Арегнадем, 3-ий тупик 2-ой ул. 3 (AM) 
(54) Система определения прочности соеди-
нений обуви
(57) Система содержит экспериментальный 
участок с установленным в нем устройством 
определения прочности соединений обуви, 
приводной участок и установленный в нем 
приводной узел с возможностью взаимодействия 
с устройством определения прочности 
соединений обуви посредством роликов.

Экспериментальный участок допол ни-
тельно содержит установленные в своей 
нижней части, обеспечивающие равномерное 
распределение температуры, подключенные 
друг к другу электрический двигатель и 
вентилятор, подключенный к нему нагреватель, 
обеспечивающий режим влажности 
водоизмерительный сосуд, с установленным 
в нем водонагревателем. Экспериментальный 
участок содержит также установленные в 
своей верхней части излучатели теплоты и 
прикрепленный на одной из стен участка 
влагомер.

Обеспечивается проведение испытаний 
при условиях отдельного или совместного 
воздействия теплоты, влаги и излучения, 3 ил.

____________________

(51) 2018.01 (11) 3154 (13) A
C01D3/00
C01F7/00

(21) AM20160064 (22) 12.07.2016
(72) Сергей Сагарунян (AM), Эдита Назарян 
(AM), Аннета Арустамян (AM) 
(73) Сергей Сагарунян, 0051, Ереван, Грибоедова 
3, кв. 33 (AM) 

(54) Способ переработки синирита
(57) Изобретение относится к химической 
технологии, в частности, к способу переработки 
синирита, богатого двуокисью кремния и может 
найти применение в технологиях получения 
поташа, калия и других соединений натрия, 
кремнезема и глинозема.

Из измельченного синирита и 
расплавляющего агента готовят шихту, спекают 
ее при температуре 360-400°C, разделяют 
жидкую и твердую фазы, из жидкой фазы 
отделяют силикаты калия и натрия, кремнезем, 
соду и поташ, а из твердой фазы – глинозем. 
В качестве расплавляющего агента используют 
каустическую соду. В шихте обеспечивают 
соотношение Na2O:SiO2, равное (1,6-2,0):1,0.
Упрощается способ.   

 ____________________

(51) 2018.01 (11) 3155 (13) A
G09B 21/00

(21) AM20160062 (22) 08.07.2016
(72) Роберт Джиджян (AM) 
(73) Роберт Джиджян, 0014, Ереван, Давида 
Анахта 4, кв. 30 (AM) 
(54) Устройство тактильного зрения
(57) Изобретение относится к устройствам, 
предназначенным для слепых и людей со 
слабым зрением.

Устройство содержит последовательно 
подключенные друг к другу электронную 
фотокамеру, узел преобразования 
фотоэлектронного изображения в двумерное 
тактильное изображение, а также плоский 
и гибкий экран двумерного тактильного 
изображения. Экран выполнен с возможностью 
неподвижной плотной фиксации посредством 
узла закрепления на соответствующий плоский 
участок кожи человека.

Расширяются функциональные возмож-
ности устройства, ускоряется восприятие 
тактильного изображения, 1 ил.

 ____________________

Сведения о выданных патентах



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

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

(51) 03-01 (11) 433  (13) S 
(21) 20170043  (22) 19.10.2017
(72) Карен Мхитарян (AM) 
(73) ООО “МП ВУД”, Ереван, Канакер 9-ая 
улица, д. 10 (AM) 
(54) Сумки (13 вариантов)

____________________

(51) 09-01 (11) 434  (13) S 
(21) 20170021  (22) 18.07.2017
(72) Давид Нерсисян (AM) 
(73) Давид Нерсисян (AM) 
(74) Р. Манасерян
(54) Бутылка

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 11-02 (11) 435  (13) S 
(21) 20170050  (22) 14.11.2017
(72) Алексан Мкртычевич Арзуманян (AM), 
Сергей Петросович Демирчян (AM) 
(73) Алексан Мкртычевич Арзуманян, Гюмри, ул. 
Гандилян, д. 47, кв. 5 (AM) 
(54) Сувенирный магнит “Дзитохцонц тун” 
(«Оливковый дом»)

____________________

(51) 25-03 (11) 436  (13) S 
(21) 20170020  (22) 18.07.2017
(72) Давид Нерсисян (AM) 
(73) Давид Нерсисян (AM) 
(74) Р. Манасерян
(54) Киоск для продажи кофе

____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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