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

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

(51) 2017.01 (11) 3107 (13) A
A23 G3/00

(21) AM20170034 (22) 13.03.2017
(72) Կարեն Խաչիկյան (AM) 
(73) Կարեն Խաչիկյան, 0063, Երևան, Խուդյա-
կովի 47/1 (AM) 
(54) Մրգային շոկոլադապատ կոնֆետ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունա-
բերությանը, մասնավորապես՝ հրուշակեղենի 
արտադրման բնագավառին:

Շոկոլադապատ կոնֆետում որպես 
իրան վերցված է հունական կանաչ ընկույզի 
մուրաբայի կիսած, մասնակիորեն չորացրած, 
դեղձի բուրավետ սպիրտ ներծծած պտուղը, 
որը լցոնված է 18-19% կտավատի քուսպ, 19.98-
21% բուսական յուղ, 59.98-62% կանաչ ընկույզի 
մուրաբայի օշարակ և 0.02% դեղձի 65˚ 
թնդության բուրավետ սպիրտ պարունակող 
լցոնով:

Արդյունքում ստացվում է նոր յուրահատուկ 
տեսակի, կտավատի քուսպի օգտագործմամբ 
պայմանավորված ֆունկցիոնալ նշանակություն 
ունեցող դեղձի բույրով մթերք, որն ընդլայնում է 
կոնֆետների տեսականին:  

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3108 (13) A
B23B 1/00

(21) AM20170001 (22) 25.01.2017
(72) Բորիս Սերգեյի Բալասանյան (AM), 
Արմեն Արշակյան (AM), Ալեքսանդր Ղարայան 
(AM), Արամ Բալասանյան (AM), Հովհաննես 
Չիբուխչյան (AM), Բորիս Արմենի Բալասանյան 
(AM), Վարդուշ Գրիգորյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 
համալսարան»  հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 105 (AM) 
(54) Սայրային գործիքով թրթռակտրման 
օպտիմալ պարամետրերի որոշման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է մետաղամշակմանը, 
մասնավորապես՝ սայրային կտրող գործիքով 
մետաղների թրթռակտրման եղանակներին։ 

Ըստ եղանակի, մշակող համակարգի 
կտրման կայունացված պայմաններում չափում 
են երեք փոխուղղահայաց առանցքներով՝ 

X, Y, Z կտրման արդյունարար ուժի երեք 
բաղադրիչների ընթացիկ արժեքները և որոշում 
դրանց միջին արժեքները՝ Pմիջx, Pմիջy, 
Pմիջz, որից հետո հաշվարկում են կտրման 
համազոր ուժի մեծությունը և նրա կազմած 
անկյունները X, Y, Z առանցքների հետ, ապա 
կտրման գոտում գրգռում են անդրաձայնային 
թրթռումներ կտրման համազոր ուժի 
ուղղությամբ ըստ հաշվարկված անկյունների։ 
Նախապես փոփոխում են արդյունարար 
ուժի ուղղությամբ անդրաձայնային 
թրթռումների ամպլիտուդը, ապա չափում 
են մինչ գործիքի և մշակվող մեքենամասի 
միջև հպման ժամանակահատվածը, հետո 
որոշում T1/T հարաբերությունը, որտեղ՝ 
T1  - մինչ գործիքի և մշակվող մեքենամասի 
միջև հպման ժամանակահատվածն է, T-ն՝ 
կտրման գործընթացի ժամանակահատվածն 
է։ Այնուհետև գտնում են անդրաձայնային 
թրթռումների ամպլիտուդի փոփոխման 
սահմանը, որի դեպքում T1/T հարաբերությունը 
գտնվում է 0,2...0,4 միջակայքում, ապա որպես 
թրթռակտրման օպտիմալ պարամետր ընտրում 
են թրթռումների ամպլիտուդի փոփոխման 
սահմանում գտնվող մեծագույն ամպլիտուդի 
արժեքը: 

Բարձրացվում է կտրող գործիքի մաշա-
կայունությունը, նվազեցվում է մեքենամասի 
մակերևութային խորդուբորդությունները, 2 նկ.։

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3109 (13) A
E01F7/00

(21) AM20170032 (22) 09.03.2017
(72) Պարգև Բալջյան (AM), Վաչե Թոքմաջյան 
(AM), Գևորգ Վերանյան (AM), Հարություն 
Բայունց (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն, 
Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), «Ակադեմիկոս Ի.Վ. 
Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի 
և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, 
Երևան, Արմենակյան 125 (AM), «Պասկալ» 
ՍՊԸ, 0047, Երևան, Արմենակյան 125 (AM) 
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(54) Սելավապաշտպան կառուցվածք
(57) Գյուտը վերաբերում է լեռնահանքային 
արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ սելա-
վա  պաշտպան կառուցվածքներին: 

Սելավապաշտպան կառուցվածքն 
ունի սելավատար հունում տեղակայված 
արգելափակոց: Արգելափակոցը եռանկյունի 
հիմքով պրիզմա է, ընդ որում պրիզման հիմքով 
ամրացված է գետի հատակին:  Պրիզմայի 
կողմնային նիստերով կազմված մի անկյունը 
ուղղված է սելավի շարժմանը հակառակ 
ուղղությամբ, ընդ որում՝ պրիզմայի կողմնային 
այդ նիստերի և սելավատար հունի ափերի միջև 
առկա են նեղացող ջրանցքեր: 

Պահպանվում  են տեղատարափ անձրև-
ների հետևանքով ողողված հողերը  և կանխվում 
է գետերի աղտոտումը, 2 նկ.: 

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3110 (13) A
G01R 27/00

(21) AM20170030 (22) 03.03.2017
(72) Բորիս Մամիկոնյան (AM), Խորեն 
Մամիկոնյան (AM) 
(73) Բորիս Մամիկոնյան, 3103, Գյումրի, Ն. 
Շնորհալի 25, բն. 24 (AM), Խորեն Մամիկոնյան, 
3103, Գյումրի, Ն. Շնորհալի 25, բն. 24 (AM) 

(54) Ունակային կերպափոխիչի պարամետրերի 
որոշման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրաչափողա-
կան տեխնիկային:

Ըստ ունակային կերպափոխիչի պարա-
մետրերի որոշման եղանակի, ունակային 
կերպափոխիչին հաջորդաբար միացվող 
առաջին կոնդենսատորով ստացված 
չափողական երկբևեռանին սնում են 
բարձրահաճախային գեներատորի փոփո-
խական հոսանքով: Առաջին կոնդեն սատորի 
և բարձրահաճախային գեներատորի միջև 
միացնում են երկրորդ կոնդենսատոր: Երկրորդ 
կոնդենսատորի սեղմակներին միացնում 
են միաբևեռ էլեկտրական փոխանջատիչի 
մեկական անշարժ հպակներ: Չափում են 
երկբևեռանիի և ունակային կերպափոխիչի 
սեղմակների լարումների միջև փուլային շեղման 
անկյունը փոխանջատիչի երկու դիրքում, իսկ 
ունակային կերպափոխիչի ունակությունը և 
դիմադրությունը որոշում են համապատասխան 
բանաձևերով: 

Բարձրացվում է ունակային կերպափոխիչի 
պարամետրերի որոշման ճշգրտությունը, 2 նկ.: 

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

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

21



ԳՅՈՒՏԵՐ

10

ՄԱՍ 1

10

№ 06/2   1 6 .06 . 20 17

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) 2017.01 (11) 487  (13) U
E04B1/00

(21) AM20160122U (22) 15.12.2016
(72) Աշոտ Սաֆարյան (AM), Վալտեր Աթանես-
յան (AM) 
(73) «Ճարտարապետության և շինարարության 
Հայաստանի ազգային համալսարան» 
հիմնադրամ, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM) 
(54) Շարժական ձողա-ծալքավոր կառուցվածք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է շինարա-
րության  ոլորտին և կարող է օգտագործվել 
ձողա-ծալքավոր կառուցվածքների հավաքման 
համար:

Շարժական ձողա-ծալքավոր կառուցվածքն 
ունի հավաքման տարրեր, որոնք կատարված 
են կողային մակերևույթներ ունեցող 
երկթեք տանիքի տեսքով: Ձողա-ծալքավոր 
կառուցվածքի կողային մակերևույթները 
տեղադրված են շարժական սայլակների 
վրա ամրակցված իրենց միջով անցնող 
աղեղնաձև խողովակների վրա: Յուրաքանչյուր 
շարժական սայլակի վրա ամրակցված է նաև 
մետաղաձողերից կազմված տարածական 
կառուցվածք, որի վրա տեղադրված են 
ճոպանների ուղղորդման բլոկներ: Տարածական 
կառուցվածքը սևեռվում է ձողա-ծալքավոր 
կառուցվածքի կողային մակերևույթների հետ 
փոխագուցավոր ձողի միջոցով: Շարժական 
սայլակներին ամրակցված են ամբարձիչներ, 
իսկ ձողա-ծալքավոր կառուցվածքի ճակատային 
վերին հատվածները միակցված են ձողա-
ծալքավոր կառուցվածքը ճոպանների միջոցով 
ուղղաձիգ դիրքի բերող կարապիկներին:

Հեշտացվում է ձողա-ծալքավոր կառուց-
վածքի մոնտաժումը, ապամոնտաժումը և 
տեղափոխումը, 2 նկ.:

_____________________

(51) 2017.01 (11) 488 (13) U
H04N 7/00
G05B 19/00

(21) AM20170031U (22) 07.03.2017

(72) Սերգո Օգանով (AM) 
(73) Սերգո Օգանով (AM) 
(54) «Խելացի տուն» համակարգի տեսա դիտ-
ման, մոնիտորինգի և կառավարման սարք
(57) Սարքն ունի անշարժ հիմնային բլոկ, 
իր ուղղաձիգ առանցքի շուրջ պտտվող, 
լևիտացիա կատարող գնդաձև խուց, 
պրոցեսոր, ջերմաստիճանի և խոնավության 
մեկական տվիչ, էլեկտրաէներգիայի աղբյուր 
և կապի միջոցներ: Հիմնային բլոկն ունի 
էլեկտրամագնիս և հաստատուն մագնիս: 
Խուցն ունի տեսախցիկ և հաստատուն մագնիս: 
Հաստատուն մագնիսները տեղադրված են 
նույնանուն բևեռներով միմյանց ուղղված: 
Հիմնային բլոկի հաստատուն մագնիսն 
օղակաձև է և ընդգրկում է էլեկտրամագնիսը: 
Խցի հաստատուն մագնիսը տեղադրված է դրա 
ստորին մասում: Պրոցեսորը, ջերմաստիճանի և 
խոնավության տվիչները տեղադրված են խցում, 
որում լրացուցիչ տեղադրված են խոսափողեր և 
բարձրախոս։ 

Իրականացման օրինակներից մեկում 
խցում լրացուցիչ տեղադրված են էլեկտրա-
սնման մատուցման C տիպի USB հարակցիչ, 
ինֆրակարմիր ազդանշանի միջոցով 
կառավարվող կենցաղային տեխնիկայի 
հեռավերահսկման ազդանշանների հաղորդիչ, 
լուսավորվածության տվիչ, ոչ բավարար 
լուսավորվածության դեպքում պատկերի 
ապահովման ինֆրակարմիր լուսադիոդներ։ 

Իրականացման օրինակներից մյուսում 
սարքն ունի անլար լիցքավորման կայան, որի 
հաղորդիչ հարթ կոճը տեղադրված է հիմնային 
բլոկի վերին մասում, իսկ ընդունիչ հարթ կոճը 
տեղադրված է խցի ստորին մասում։ 

Ընդլայնվում են սարքի ֆունկցիոնալ հնա-
րա վորությունները, պարզեցվում է կառուց-
վածքը, 2 նկ.։
(74) Արեգ Պետրոսյան

_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11       վկայագրի համարը
13      փաստաթղթի տեսակի կոդը
        S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21      հայտի համարը
22      հայտի ստացման թվականը
23      ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24      գրանցման թվականը
31      առաջնային հայտի համարը
32      առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33      երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51      արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 
        (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55      արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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ՄԱՍ 1
 

13

№ 06/216 .06 . 20 17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 01-03 (11) 415  (13) S 
(21) 20160028  (22) 29.12.2016
(72) Էդգար Մկրտչյան (AM) 
(73) Էդգար Լյովայի Մկրտչյան, Արագածոտնի 
մարզ, գ. Մաստարա 6-րդ փող., 2-րդ փակուղի, 
տուն 7 (AM) 
(54) Պանիր գունավոր շերտերով (5 տարբերակ)
(55) 

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

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

 646

 526

 740
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(210) 20151524  (111) 25990
(220) 23.10.2015 (151) 12.06.2017
   (181) 23.10.2025
(730) Վերիզըն Թրեյդմարք Սերվիսիս ԼԼՔ, US 
(442) 16.08.2016
(310) 86742413     (320) 31.08.2015    (330) US
        86742418              31.08.2015             US  
        86742431              31.08.2015             US
        86742443              31.08.2015             US
        86742452              31.08.2015             US
        86742458              31.08.2015             US
        86742462              31.08.2015             US
        86742468              31.08.2015             US
        86742474    31.08.2015             US
        86742478              31.08.2015             US
        86742490              31.08.2015             US
        86742493              31.08.2015             US
        86742501              31.08.2015             US
        86742509              31.08.2015             US
        86742518              31.08.2015             US
        86742529              31.08.2015             US
(540) 

(511) 
դաս 9. հեռակապի, հեռուստատեսության, 

համակարգչային ցանցի և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների սարքավորանք, դետալներ 
և համակարգեր. հեռահաղորդակցական 
ծրագրեր. հեռախոսներ, պլանշետային 
համակարգիչներ և կապի անլար սարքեր 
ձայնի, տվյալների կամ պատկերների 
փոխանցման համար, մեդիախաղարկիչներ. 
հեռուստատեսային կցուրդներ. թվային 
տեսագրման համակարգեր (DVRs). 
հեռուստացույցների, համակարգիչների 
և կցուրդների հեռակառավարման 
սարքեր. թվային կրիչների հոսքային 
սարքեր. մոդեմներ և երթուղարարներ. 
արբանյակային նավագնացական համա-
կարգեր, մասնավորապես` դիրքորոշման 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

համաշխարհային համակարգ. պարագաներ 
հեռախոսների, շարժական հեռախոսների, 
պլանշետային համակարգիչների և անլար 
կապի սարքերի համար, մասնավորապես` 
ականջակալներ և ականջապանակներ, 
հեռախոսների լիցքավորման սարքեր, 
կուտակիչների լիցքավորման սարքեր, 
ավտոմեքենաներում հեռախոսների հենա-
րաններ, շարժական (բջջային) հեռախոսների 
հիմնակմախքներ. լիցքավորման և տեղակայ-
ման կայաններ, շարժական հեռախոսների և 
պլանշետային համակարգիչների պաշտպանիչ 
պատյաններ, պաշտպանիչ ծածկոցներ և 
պատյաններ ձեռքի էլեկտրոնային սարքերի 
համար, պատյաններ շարժական (բջջային) 
հեռախոսների համար, լույսից և խազերից 
պաշտպանող հարմարեցված պլաստմասսայե 
թաղանթներ շարժական (բջջային) 
հեռախոսների էկրանների համար. անլար և 
շարժական բարձրախոսներ. CD և DVD տուփեր. 
համակարգիչների պայուսակներ. մկնիկների 
գորգեր. համակարգիչների մկնիկներ. 
դեկորատիվ մագնիսներ. հեռակապի անլար 
սարքեր աուդիոյի, ձայնի, տվյալների, պատկերի, 
տեսագրությունների և հաղորդագրությունների 
փոխանցման համար, համացանց մուտք 
գործելու համար, դեպի նավագնացական և 
ուղղորդված ծառայություններ մուտքի համար 
և օդում երաժշտություն, տեսագրություններ և   
հավելվածներ ներբեռնելու հնարավորության 
համար, որոնք կարող են ներառել երաժշտական 
նվագարկիչ և տեսախցիկ. անլար կապի 
սարքեր, որոնք ստեղծում են տեղային, անլար 
ցանց. կրովի անձնական էլեկտրոնային 
սարքեր և սենսորներ, որոնք մշակում, 
պահեստավորում և փոխանցում են օգտատերի 
կենսաբանական տվյալները. անլար սարքերից 
պատրաստված կոճակի տեսքով մարմնի 
վրա տեղադրվող անձնական էլեկտրոնային 
վթարային համակարգ, որն օգտատերը 
սեղմում է ծանուցելու մյուսներին օգնության 
մասին և հեռակառավարման սարքեր, 
որոնց օգնությամբ ահազանգը ուղարկվում է 
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հեռախոսին. ծրագրերով ներկառուցված կրովի 
անձնական տեղային համակարգեր, որոնք թույլ 
են  տալիս ծնողին տեսնելու երեխայի գտնվելու 
վայրը. հեռակապի, հեռուստատեսության, 
համակարգչային ցանցի և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների համար համակարգչային 
սարքավորանք և համակարգչային ծրագրեր. 
ծրագրային հավելվածներ զվարճության, 
խաղերի և արդյունավետության բնագավառում. 
ցանցի կառավարման ծրագրեր, ցանց մուտք 
գործելու և ցանցի պահպանման համակարգերի 
ստեղծման և պահպանման կառավարման 
ծրագրեր. համաշխարհային համակարգչային 
ցանցի և ինտերակտիվ համակարգչային կապի 
ցանցի համակարգչային ծրագրեր. կոդավորման 
համակարգչային ծրագրեր. համակարգիչների 
և ցանցի անվտանգության համակարգչային 
ծրագրեր. միջհամակարգչային (m2m) 
ծառայությունների, համացանցին միանալու 
սարքերի և իրերի ներցանցի (IoT) համար 
համակարգչային ծրագրեր. հավելվածների 
մշակման ծրագրերի փաթեթներ և 
կիրառական խնդիրների ծրագրային 
ինթերֆեյս միջհամակարգչային (m2m) և իրերի 
ներցանցի (IoT) սարքերի, իրերի ներցանցի 
(IoT) ապրանքների և ծառայությունների հետ 
կապված ծրագրերի և հավելվածների ստեղծման 
համար. իրերի ներցանցի (IoT) և տվյալների 
միացման, սարքերի կառավարման, ընդհանուր 
տեսքի, բաժանորդագրության, կառավարման  
և հսկողության համար համակարգչային 
ծրագրեր. համակարգչային ծրագրեր, որոնք 
հավաքագրում և հաղորդում են տվյալներ 
համացանցին միացված միջհամակարգչային 
(m2m)  և իրերի ներցանցի (IoT)  սարքերից 
և  տվյալները համալրում են կորպորատիվ, 
վեբ և բջջային հավելվածների ծրագրերում. 
համակարգչային հավելվածներ ձայնի, 
տվյալների և լուսանկարների հաղորդման 
և տարածման  համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում համացանցի հիման 
վրա հեռուստատեսային հեռարձակման 
տրամադրման համար. տեքստի, տվյալ-
ների, գրաֆիկայի, պատկերների, տեսա-
գրությունների, էլեկտրոնային խաղերի, թվային 
մեդիայի և էլեկտրոնային հրապարակումների 
ստեղծման, բեռնավորման, հաղորդման, 
ընդունման, խմբագրման, առանձնացման, 

կոդավորման, կոդազերծման, ցուցադրման, 
թողարկման, արխիվացման և կազմակերպման 
համակարգչային ծրագրեր. տեսագրությունների 
և էլեկտրոնային խաղերի համակարգչային 
ծրագրեր. բովանդակության փոխհաղորդման 
համակարգչային ծրագրեր. տեսագրությունների 
սահմանափակման, զատման, կրճատման 
համակարգչային ծրագրեր. տվյալների 
և տեղեկատվության հավաքագրման, 
խմբագրման, կազմակերպման, փոփոխման, 
առանձնացման, հաղորդման, արխիվացման 
և տարածման համակարգչային ծրագրեր. 
բջջային (շարժական) հեռախոսների 
համար համակարգչային հավելվածներ, 
մասնավորապես` համակարգչային 
ծրագրեր տվյալների մշակման համար. 
բջջային (շարժական) հեռախոսների 
համար համակարգչային հավելվածներ, 
մասնավորապես` հաղորդակցմանը 
նպաստող համակարգչային ծրագրեր. անլար 
սարքերի համար էլեկտրոնային խաղերի 
համակարգչային ծրագրեր. տարբերակիչ 
նշանների համակարգչային ծրագրեր ձայնի, 
պատկերների և տվյալների տարածման 
համար. մարզավիճակի, ակտիվության և 
առողջության մասին տեղեկատվության 
տարածման համակարգչային ծրագրեր. 
մարզական և առողջապահական ծրագրերին 
վերաբերող տեղեկատվության կառավարման 
համար համակարգչային ծրագրեր. 
կենսաչափական վերահսկման սարքերի և 
տվյալների համար համակարգչային ծրագրեր. 
համակարգչային ծրագրեր, որոնք թույլ են 
տալիս հեռակապի ցանցերին, համացանցի 
վեբ-կայքերին և շարժական (բջջային) 
հեռախոսներին հաղորդելու քարտեզավորման, 
նավագնացության, երթևեկության, եղանակի և 
տեսարժան վայրերի մասին տեղեկատվություն. 
համակարգչային սարքավորանք և 
ծրագրային համակարգեր, մասնավորապես` 
ներկառուցված ախտորոշիչ հաշվիչ սարքեր, 
ռադիոընդունիչներ և բարձրախոսներ, որոնք 
ծրագրավորված են GPS համակարգով և 
շարժական (բջջային) հեռախոսակապով 
ճանապարհային վթարների տեխնիկական 
օգնության, ձայնի և տվյալների հաղորդման, 
տրանսպորտային միջոցների տեղակայման 
և վերանորոգման, իրական ժամանակում 
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տրանսպորտային միջոցների ախտորոշման, 
շտապ պատահարների ընդունման և 
ճանապարհային վթարների տեխնիկական 
օգնության կառավարման համար. 
ճանապարհային վթարների տեխնիկական 
օգնության կառավարման համակարգչային 
ծրագրեր սպասարկման կենտրոնների 
համար. ավտոկայանատեղի համար վճարման 
ժամանակը ցույց տվող հավելվածներ բջջային 
հեռախոսների համար. քարտեզի վրա 
տրանսպորտային միջոցների գտնվելու վայրը 
ցույց տվող բջջային (շարժական) հեռախոսների 
հավելվածներ. համակարգչային ծրագրեր, 
որոնց օգնությամբ օգտատերերը ծանուցվում 
են   տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական 
սպասարկման մասին. վճարում կատարելու, 
գումար փոխանցելու և ստանալու համար 
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային 
ծրագրեր շարժական, բջջային հեռախոսներով 
վճարումները հեշտացնելու համար. 
էլեկտրոնային ֆինանսական հարթակներ, որոնք 
ապահովում են տարբեր տեսակի վճարումների 
և դրամական պարտավորություններով 
գործարքների կատարումը  շարժական 
(բջջային) հեռախոսներով. 

դաս 14. ժամացույցներ (ձեռքի). 
սպորտային ժամացույցներ. ոսկերչական 
իրեր. ժամացույցներ. վայրկյանաչափներ 
շարժականգի հետ.

դաս 16. տպագիր արտադրանք, 
մասնավորապես` հեռախոսահամարների 
տեղեկա գրքեր. պարսավագրեր, բրոշյուրներ, 
տպագիր թերթեր և քարտեր և կրթական և 
ուսուցողական նյութեր՝ բոլորը հեռակապի, 
համացանցի և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների բնագավառում. մատիտներ. 
թանաքով գրիչներ. գրիչ–մարկերներ. 
բլոկնոտներ, ծոցատետրեր, հուշատետրեր. 
կպչուն բլոկնոտներ, ծոցատետրեր, 
հուշատետրեր. ճնշածծաններ (թղթաճնշիչներ). 
օրացույցներ. թղթի կարիչներ. թղթադրամի 
սեղմիչներ. 

դաս 18. սպորտային պայուսակներ. 
անձրևի հովանոցներ. մեծ տնտեսական պայու-
սակներ. այցեքարտերի թղթապանակներ. 
թիկնապայուսակներ. կաշվե իրեր փաստա-
թղթերի համար. ուղեբեռի պիտակներ. 

դաս 24. գոլֆի սրբիչներ. դրսում 
օգտագործելու ծածկոցներ, վերմակներ. 
լողափի սրբիչներ. 

դաս 25. հագուստ, մասնավորապես` գլխի 
ծածկոցներ, բաճկոններ, շապիկներ (բլուզներ), 
վարտիքներ (փոխաններ) և գլխարկներ. 
կենսաչափական վերահսկող սարքեր 
պարունակող շապիկներ (բլուզներ), վարտիքներ 
(փոխաններ) և գլխարկներ.  հողաթափներ. 
փողկապներ. ձեռնոցներ. վզպատներ. 

դաս 28. գոլֆի սարքավորանք, 
մասնավորապես` հարմարանքներ հողի 
գնդերը տեղում դասավորելու համար (գոլֆի 
պարագաներ), հարմարանքներ գոլֆի 
գնդակները չափանշելու համար, գոլֆի 
գնդակներ, գոլֆի գնդակների տարբերանիշեր. 
լողափի գնդակներ. յոյոներ. թռչող 
սկավառակներ. փուչիկներ. խաղազառեր 
(վեգ, ճան), դոմինո. խաղաթղթեր. պոկերի 
խաղանիշեր, ֆիշկաներ. ֆուտբոլի գնդակներ.

դաս 35. մանրածախ և ինտերնետ 
խանութների վաճառքի ծառայություններ 
կապված հեռակապի և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ապրանքների և 
ծառայությունների, անլար էլեկտրոնային 
սարքերի և աքսեսուարների` ականջակալների, 
մարտկոցների և պատյանների, կրովի անլար 
տեխնոլոգիաների` սմարթ-ժամացույցների 
և ֆիթնեսի սարքերի, խաղերի հսկիչ 
սարքերի, կրիչների հոսքային սարքերի, 
հեռուստատեսային բաժանորդագրությանը 
վերաբերվող ապրանքների և ծառայությունների, 
կենցաղային տեխնիկայի, համացանցին 
միանալու տնային սարքերի, այդ թվում` 
թերմոստատների (ջերմապահպանիչների),  
լուսավորման և տան անվտանգության 
սարքերի հետ, և ապրանքների ցուցադրում. 
հեռուստատեսային բաժանորդագրություն. 
հեռակապի ապրանքների և ծառայությունների, 
բաժանորդագրությամբ հեռուստատեսային 
ապրանքների և ծառայությունների, թվային 
տեխնոլոգիաների և զեղչով և օգտա-
տերերի առցանց կտրոններով ձեռք 
բերված էլեկտրոնիկայի առաջխաղացում. 
հեռուստատեսության, կինոնկարների, 
երաժշտության, ուղիղ եթերի իրադար-
ձությունների, տեսագրությունների, խաղերի 
և մուլտիմեդիային բովանդակության 
հաղորդման համար բաժանորդագրության 
ծառայություններ. վճարային կամ կանխա-
վճարային բաժանորդագրության համար 
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հեռուստատեսությամբ, համակարգչով, 
դյուրա կիր համակարգիչներով, շարժական 
(բջջային) հեռախոսներով և այլ անձնական 
էլեկտրոնային սարքերի օգնությամբ 
էլեկտրոնային կամ համացանցով տրամա-
դրվող ձայնագրությունների, տեսա-
գրությունների, տվյալների, խաղերի 
և մուլտիմեդիային բովանդակության 
տրամադրում. մանրածախ ինտերնետ 
խանութների առցանց ծառայություններ. 
սպորտային մրցումների և միջոցառումների 
առաջխաղացում երրորդ անձանց  համար. 
նորարարության և տեխնոլոգիաների առաջ-
խաղացման նպատակով խրախուսական 
պարգևատրումներով հաղորդումների անց-
կացում. երրորդ անձանց համար գովազդ 
շարժական (բջջային) էլեկտրոնային 
սարքերում. երրորդ անձանց ապրանքների 
և ծառայությունների առաջխաղացման 
նպատակով  անլար կապի բաժանորդներին 
տվյալների տրամադրում. զեղչային համա-
կարգով ծրագրերի կառավարում, որը թույլ է 
տալիս մասնակիցներին զեղչով ձեռք բերելու 
ապրանքներ և ծառայություններ, օգտագործելով 
զեղչի քարտը. գովազդ և առաջխաղացման 
ծառայություններ, այդ թվում` զեղչի 
տրամադրմամբ երրորդ անձանց ապրանքների 
և ծառայությունների առաջխաղացում, 
ներառյալ` մեքենաների վերանորոգման 
և տուրիստական ծառայությունների 
զեղչեր. հեռակապի և հեռուստատեսային 
ծառայությունների վաճառքի առաջխաղացում 
խրախուսական պարգևատրմամբ ծրագրերի 
միջոցով, որտեղ օգտատերերը պարգևատրվում 
են նոր օգտատիրոջը բաժանորդագրելու 
համար. բարեգործական ծառայություններ, 
մասնավորապես` էկոլոգիայի խնդիրների, 
ոստիկանության և նախաձեռնությունների 
մասին հասարակության իրազեկման 
առաջխաղացում. բարեգործական ծառայու-
թյուններ, մասնավորապես` կամավոր 
աշխատողների ծրագրերի և համայնքային 
ծրագրերի կազմակերպում և անցկացում. 

դաս 36. սպորտային, կրթական և զվարճալի 
ծրագրերի և իրադարձությունների ֆինանսային 
աջակցություն. դրամական էլեկտրոնային 
փոխանցումներ. ֆինանսային փոխանցում-
ների ծառայություններ, մասնավորապես՝ 

անվտանգ կոմերցիոն փոխանցումների և 
վճարումների տրամադրում. բարեգործական 
ֆոնդերի ծառայություններ, մասնավորապես՝ 
ֆինանսային աջակցություն երրորդ անձանց 
ծրագրերի և ծառայությունների համար. 
գրանտների տրամադրում գրականության 
բնագավառում հետազոտության և կրթության, 
տնային բռնության կանխման, երեխաների 
կրթության առաջխաղացմանը, գիտության, 
տեխնոլոգիայի, ճարտարագիտության և 
մաթեմատիկական առարկաների բնագա-
վառում, առողջապահության և առողջա-
պահական տեխնոլոգիաների, շրջակա 
միջավայրի խնդիրների և «խելացի» 
էներգետիկայի համակարգերի համար.

դաս 37. հեռակապի ցանցերի և 
սարքա վորումների, համակարգչային 
սարքա  վո րանքի, համակարգչային համա-
կարգերի և կապի ցանցերի տեղադրում, 
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում. 
հեռախոսալարերի և հեռախոսների բնիկների 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում.  
ճանապարհային վթարների հրատապ 
տեխնիկական օգնություն, մասնավորապես՝ 
ճանապարհի վթարային կանչերի ընդունում, 
իջած անվադողերի փոխում (վերանորոգում), 
վառելիքի հրատապ լիցքավորում և մարտկոցի 
գործարկում. հեռախոսով ավտոմեքենաների 
տեխնիկական խորհրդի և տեղեկատվության 
տրամադրում.  

դաս 38. հեռակապի ծառայություններ. 
հեռուստահեռարձակում, ձայնային և 
տեսային ծրագրերի և հեռուստատեսային 
հաղորդումների հեռարձակում և հաղորդում 
հեռուստատեսությամբ, համակարգչով և 
անլար էլեկտրոնային սարքերի միջոցով. 
հարցմամբ, ըստ պահանջի տեսաֆիլմերի 
(VOD) ծառայություններ. միանգամյա 
վճարումով դիտման ծառայություն (PPV), 
հեռուստահավելվածների և թվային ձայնա-
գրիչների (DVRs) վարձույթ հեռուստացույցի 
հետ օգտագործման համար. սոցցանցերում 
առցանց ռեժիմով զրույցի սենյակների 
տրամադրում. հեռուստատեսության, կինո-
նկարների, երաժշտության, ինտերակտիվ 
իրադարձությունների, տեսագրությունների, 
խաղերի և մուլտիմեդիային բովանդակության 
էլեկտրոնային հաղորդում և հեռարձակում 
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երրորդ անձանց համար. հեռակապի 
և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ծառայություններ, այդ թվում՝ ձայնի, 
ձայնագրությունների, տեսագրությունների, 
պատկերների, տեղեկատվության, տվյալների 
և այլ բովանդակության հաղորդում կապի 
ցանցի, անլար կապի ցանցի, համացանցի, 
օպտիկաթելքային կապի ցանցերի և 
համակարգչային տվյալների այլ ցանցերի 
միջոցով. թվային բաժանորդային գծի (DSL) 
և գերարագ համացանցի ծառայություններ. 
էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ. 
բազմանգամյա օգտատերերին դեպի 
համաշխարհային կապի ցանց ինտերակտիվ 
մուտքի տրամադրում. բազային ցանցի 
ծառայություններ, այդ թվում՝ գերարագ 
բաժանորդային գիծ կամ կապի ճյուղեր, 
որոնք համացանցում կառուցում են գլխավոր 
մայրուղի. լայն տարածության կապի ցանցերի 
(WAN) հաղորդման ծառայություններ. 
լոկալ համակարգչային ցանցի հաղորդման 
ծառայություններ. ասինքրոնացման 
փոխանցման ռեժիմի (atm) ծառայություններ, 
այդ թվում՝ ֆիքսված փոքր չափի սյունակներում 
կոդավորված տեղեկատվության հաղորդում. 
համալիր ծառայությունների տրամադրմամբ 
թվային ցանցի ծառայություններ (isdn). 
ինտերնետային կանխագրով (ip) միջցանցային 
կապի ծառայություններ, մասնավորապես՝ 
համացանցով տեղեկատվության հաղորդում. 
վիրտուալ մասնավոր ցանցի ծառայություններ 
(vpn) և մասնավոր գծի ծառայություններ, այդ 
թվում՝ համակարգչային ցանցով իրական 
ժամանակում մասնավոր և անվտանգ 
էլեկտրոնային կապի տրամադրում. 
էլեկտրոնային համակարգով տվյալների 
հաղորդման ծառայություններ. ձայնի, 
տվյալների, տեսագրությունների և 
մուլտիմեդիայի հաղորդման կոմուտացիոն 
ծառայություններ. համացանցին և այլ 
համակարգչայնացված կապերին, տվյալների 
հաղորդման ցանցերին և անլար ցանցերին 
հեռակապի տրամադրում. անլար կապի ցանցին 
զուգահեռ մուտքի տրամադրում. հեռակապի 
մուտքի տրամադրման  ծառայություններ, այդ 
թվում՝ անկախ հեռակապերը և համակարգչային 
ցանցերը կապելու նպատակով մուտքի 
տրամադրում   համացանցում տվյալների 

հաղորդման հաճախականության համար. 
տեսային, ձայնային և տվյալների հաղորդման 
հեռախոսային կոնֆերանս ծառայություններ. 
անլար հեռակապի ծառայություններ, 
մասնավորապես՝ ձայնի և տվյալների անլար 
հաղորդում. հեռակապի ծառայություններ, 
մասնավորապես՝ ինտերնետային կանխագրով 
ձայնի տրամադրում (voip). էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների ծառայություններ. 
հեռակապի և համակարգչայնացված 
կապի ոլորտում խորհրդատվություն. 
ցանցային  մուտքի կետի տրամադրում 
(NAPs) օգտատերերի միջև համացանցում 
տվյալների փոխանակման  ինտենսիվության 
համար. էլեկտրոնային նամակների և տեքստի 
հաղորդման ծառայություններ. հեռակապի 
և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ հեռա-
խոսային և ձայնի փոխանցման ծառայություն-
ներ. հեռախոսաժողովների ծառայություններ. 
կոդավորված և կոդավերծանված տվյալների 
և ձայնի էլեկտրոնային փոխանցման 
ծառայություններ. տեղեկատվության տելե-
մատիկ հաղորդում. հեռակառավարման 
միջոցով տվյալների և տեղեկատվության 
փոխանցում. հեռակառավարման ժամանակ 
օպերատորի ներկա լինելու տպավորություն 
ստեղծելու ծառայություն. տրանսպորտային 
միջոցների ապահովության, անվտանգության, 
ախտորոշման և կառավարման մասին 
տեղեկատվության տելեմատիկ հաղորդում. 
ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցներում 
երկկողմանի անլար լայնաշերտային  կապի 
ծառայության տրամադրում. տրանսպորտային 
միջոցների ախտորոշման և տրանսպորտային 
միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության և 
տեխնիկական սպասարկման հիշեցումների 
տրամադրում էլեկտրոնային փոստի, 
ցանցի և հեռախոսային հավելվածների 
միջոցով. հեռակապի ծառայություններ, 
մասնավորապես՝ տրանսպորտային 
միջոցից հեռազանգի հնարավորության 
տրամադրում հաղորդելու պատահարի, 
հրատապ դեպքերի մասին, տրանսպորտային 
միջոցի գտնվելու վայրը որոշելու և շտապ 
օգնության անձնակազմը ուղարկելու 
նպատակով. վթարային, փրկարարական 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ 
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հեռա կապի ցանցով տագնապի մասին 
էլեկտրոնային  հաղորդագրությունների  
ուղարկում. առողջապահության բնագավառում 
տվյալների և տեղեկատվության անվտանգ 
էլեկտրոնային փոխանցում.  բովանդակության 
առաքման ցանցի ծառայություն. 
հաղորդակցման թվային միջոցների հարթակ 
հաղորդակցման թվային բովանդակության 
կոդավորման, առաքման և ցուցադրման 
համար. օգտատերերի սարքավորանքի (CPE) 
վարձույթ. անվճար հեռախոսազանգերի 
ծառայություն. հեռախոսի սպասարկ-
ման կենտրոնների և բաժանորդագրման 
կենտրոն ների ծառայությունների տրա-
մադրում. ձայնային արձագանքի և 
զանգերի բաշխման ծառայություններ. 
ձայնային էլեկտրոնային հաղորդագրության 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ ձայ-
նային հաղորդագրությունների ձայնա-
գրում և փոխանցում հեռախոսով, տեքստի, 
թվերի և նկարների անլար թվային 
հաղորդագրություների ծառայությունների 
և էլեկտրոնային փոստի ծառայությունների 
միջոցով. հեռակապի միջհամակարգչային 
(m2m)  ծառայություններ.  իրերի ներցանցի (IoT) 
հեռակապի ծառայություններ. անլար կապի 
միջհամակարգչային (m2m) ծառայությունների 
սարքերին, ցանցին միացված սարքերին 
և իրերի ներցանց (IoT) պարունակող 
համացանցին միացված  սարքերին  տվյալների 
էլեկտրոնային հաղորդման և տեղեկատվու-
թյան տրամադրում.  անլար կապի ցանցերին 
տվյալների էլեկտրոնային հաղորդում 
միջհամակարգչային (m2m) ծառայությունների, 
իրերի ներցանցի (IoT)  ծառայությունների և 
համացանցին միացված սարքերի համար. 
արդյունաբերության տարբեր բնագավառներում 
բազային հիմնապաշարների և համացանցին 
միացված սարքերի մոնիտորինգ, տեղադրում, 
վերականգնում և հսկում. միջհամակարգչային 
(m2m) ծառայության տեխնոլոգիաների, 
համացանցին միացված սարքերի, հեռա-
կառավարման սարքերի կառավարման 
և իրերի ներցանցի (IoT) բնագավառում 
հեռակապի հարցերով խորհրդատվություն. 
միջհամակարգչային (m2m) ծառայություններ, 
մասնավորապես՝ տրանսպորտային միջոցների 
կայանատեղերի կառավարում. բարեգործական 

ծառայություններ, մասնավորապես՝ տնային 
բռնություններից տուժածներին և դրանց հետ 
կապված իրավապահ կազմակերպություններին 
անլար կապի հեռախոսների և եթերային 
ժամանակի տրամադրում. բաժանորդագրման 
վրա հիմնված հեռարձակման ծառայու-
թյուններ. բարեգործական նպատակներով 
հեռահաղորդակցություն, մասնավորապես՝ 
տնային բռնության տուժածներին և հարակից 
հասարակական կազմակերպություններին  
շարժական, բջջային հեռախոսների և ազատ 
եթերի տրամադրում.

դաս 39.   ճանապարհային վթարների 
հրա տապ տեխնիկական օգնություն, մասնա-
վորապես՝ քարշակում, ամբարձում և բանալիների 
առաքում. տրանսպորտային միջոցի գտնվելու 
վայրը որոշելու նպատակով աշխարհագրական 
տեղեկատվության տրամադրում. հեռակապի 
ցանցերի և բջջային (շարժական) հեռա-
խոսների միջոցով տեղեկատվության 
տրամադրում, մասնավորապես՝ երթուղու 
կազմում, նավագնացություն, համաշխարհային 
տեղադրության մասին տեղեկատվության 
տրամադրում. երթևեկությանը վերաբերվող 
տեղեկատվության տրամադրում, մասնա-
վորապես՝ ճանապարհային խցանումների 
մասին, և ճանապարհորդությանը վերա-
բերվող տեղեկատվության տրամադրում, 
մասնավորապես՝ գազալցակայանների և 
տեսարժան վայրերի մասին տեղեկատվության 
տրամադրում. աշխարհագրական տեղեկա-
տվության, քարտեզի և երթուղու վերաբերյալ 
վեբ-կայքերի և վեբ-կայքի էջերի տրամադրում. 
տվյալների արխիվացում և պահպանում 
երրորդ անձանց համար. համակարգչային և 
հեռակապի սարքավորումների պահպանում 
երրորդ անձանց համար. 

դաս 41. հեռուստացույցով, համակարգչով և 
անլար կապի էլեկտրոնային սարքերի միջոցով 
հեռուստանորությունների, տեսային և ձայնային 
ներկայացումների ցուցադրում. համացանցով 
տրամադրվող էլեկտրոնային խաղերի 
ծառայություններ. մուլտիմեդիային զվարճալի 
բովանդակության զարգացման, ստեղծման, 
արտադրման և վերջնական մոնտաժման 
ծառայություններ. զվարճանքի ծառայություն-
ներ, մասնավորապես` առարկաների լայն 
տեսականիով հեռուստատեսային, տեսային 
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և ուղիղ եթերի հաղորդումների տրամադրում. 
զվարճության բնագավառում համացանցում 
վեբ-կայքի մուտքի տրամադրում.  հեռակապի 
և անլար կապի սարքերի օգտագործման 
առաջխաղացման համար ձիարշավագրազների 
և մարտերի կազմակերպում. խրախուսական 
մրցանակներով ծրագրերի տրամադրում, 
որոնք նախատեսված են պարգևատրելու 
նորամուծության և տեխնոլոգիաների բնագա-
վառում վարպետություն ցուցաբերած 
մասնակիցներին. մարզադաշտերի սարքա-
վորումների վարձույթ.

դաս 42. համակարգչային ծրագրեր և 
համակարգչային ցանցերի ծառայություններ. 
կապի ծրագրային ապահովում. համա-
կարգչային ծառայություններ, մասնավորապես` 
երրորդ անձանց համար  համակարգչային 
ցանցերի տեխնիկական շահագործում և 
կառավարում. կառավարվող համակարգչային 
ծառայություններ և ցանցային գործառ-
նություններ երրորդ անձանց համար. ամպային 
տեխնոլոգիաների օգնությամբ հաշվարկում. 
ամպային տեխնոլոգիաներով սերվերների 
տարածքների վարձակալման ծառայություններ. 
համակարգչային ծառայություններ, մասնա-
վորապես` հեռակառավարում, տեղում 
կառավարում և տեղեկատվական տեխնոլո-
գիաների   համակարգերի կառավարում երրորդ 
անձանց համար, ներառյալ` վիրտուալ և 
ֆիզիկական ինֆրակառուցվածքի, սերվերների, 
պահեստային համակարգերի, ցանցերի և 
համակարգչային ծրագրերի կառավարում. 
համակարգչային տվյալների վերանորոգում և 
հեռակառավարմամբ պահեստային պատ ճեն-
ների  ստեղծում. տվյալների վերականգնման 
ծառայություններ և համակարգչային վթարների 
դեպքում տվյալների վերականգնում. ամպային 
տեխնոլոգիաների հաշվարկման միջոցով 
վիրտուալ համակարգչային համակարգերի և 
վիրտուալ համակարգչային պայմանների 
տրամադրում. համակարգչային ծառա-
յություններ, որոնց օգնությամբ տրամադրվում 
են, մասնավորապես՝ ինֆրակառույցների 
կառավարումը, ամպային հաշվարկների 
օգնությամբ հաշվարկված  հանրային և 
մասնավոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
և համակարգչային հավելվածների  վերա-
հսկումը, կազմակերպումը և կառավարումը. 

հանրային և մասնավոր ամպային տեխնո-
լոգիաների ծառայությունների համալրում. 
ամպային տեխնոլոգիաների ծառայությունների 
և  ամպային տվյալների պահեստավորման 
տրամադրում. խորհրդատվություն ամպային 
տեխնոլոգիաների բնագավառում. տեխ-
նիկական խորհրդատվություն տվյալների 
մշակման կառուցվածքի և ամպային 
տեխնոլոգիաների բնագավառում. ներքին և 
արտաքին տվյալների մշակման կենտրոնի 
սարքավորումների, տվյալների բազայի և 
համակարգչային հավելվածների հեռա-
կառավարում և կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. համակարգչային 
ապարատային հոսթինգ ծառայություններ, 
մասնավորապես՝ երրորդ անձանց 
սարքավորումներով համակարգչային սեր-
վերների տեղադրման համար միջոցների 
տրամադրում. անվտանգ,  արտաքին պայ-
մաններով կառավարվող միջոցների 
տրամադրում երրորդ անձանց համակարգչային 
սերվերների և ցանցային սարքավորումների 
համար. համակարգչային սերվերների և 
հեռակապի և ցանցի սարքավորումների 
տեխնիկական վերահսկում երրորդ անձանց 
համար. համակարգչային ինֆրա կա-
ռուցվածքային ծառայություններ, մասնա վո-
րապես՝ հեռակառավարվող համակարգ չային 
ցանցի սերվերների տրամադրում. 
համակարգչային ծառայություններ, մասնա-
վորապես՝ համացանցով և այլ համակագչային 
ցանցերի միջոցով  վիրտուալ  հեռակառա-
վարվող համակարգչային ծրագրերի վիրտուալ 
առցանց ոլորտի տրամադրում. հաշվարկված 
հզորության վարձույթ, մասնավորապես՝ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման, 
համակարգչային ծրագրեր և համակարգչային 
ցանցի սարքավորումների վարձույթ. 
hամակարգչային սերվերների վարձույթ. 
վիրտուալ ինֆրակառուցվածքի և համա-
կարգչային ցանցի տեխնիկական կառավա-
րում. ամպային տեխնոլոգիաների  ցանցի  
օգտագործման և մուտքի համար չբեռնվող 
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում. համակարգչային ծառա-
յություններ, մասնավորապես՝ համակարգչային 
համակարգերի գնահատում և վերլուծություն, 
ներառյալ՝ ներքին համակարգչային 
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համակարգերը, արտաքին համակարգչային 
համակարգերը  և համաշխարհային համա-
կարգչային ցանցի համակարգերը, որոնք 
համապատասխանեցվում են արդյունա-
բերական  չափանիշներին. համակարգչային 
ծրագրերի մշակում երրորդ անձանց համար. 
ծրագրերի մշակման և թեստավորման 
օգտագործման համար առցանց չբեռնվող 
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագործում, այդ 
թվում՝ ծրագրերի մշակման կազմերի և 
հավելվածների. տեղեկատվության տրա-
մադրում  անկախ համակարգչային ծրագրի 
մշակման բնագավառում  համացանցով. 
երրորդ անձանց համար համակարգչային 
ցանցի և համակարգչային համակարգերի 
մշակում, զարգացում և ապահովում. 
համակարգչային ցանցի  և համակարգչային 
համակարգերի վերահսկում՝ կանոնավոր 
գործառումն ապահովելու համար. համակարգչի 
և համակարգչային ցանցի  վերահսկման 
ծառայություններ, մասնավորապես` գործու-
նեության արդյունքների  հաշվետվություն և 
բեռնման հաշվեկշռում որակի վերահսկման 
համար. նույնացման ծառայություններ 
հեռակապի և ցանցի ծառայությունների 
բնագավառում. չբեռնվող ցանցի ստուգված 
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագործում 
տվյալների ցանցի և անվտանգ կապի 
բնագավառում. առցանց անվտանգության 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ էլեկտրո-
նային եղանակով փոխանցվող կրեդիտ 
քարտերի գործառնությունների անվտան-
գության և գաղտնիության տրամադրում. 
մշակում հեռակապի և համակարգչային կապի 
և տվյալների ցանցի  բնագավառում. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիայի, համա-
կարգչային ծրագրավորման, տվյալների 
կենտրոնի կառավարման և համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի բնագավառին 
վերաբերող դիզայներական ծառայություններ և 
խորհրդատվություն. համակարգչային ծրա-
գրերի տեղակայում, տեխնիկական 
սպասարկում և վերանորոգում. գործող 
էլեկտրոնային տեղեկատվական ցանցեր. 
համակարգչային վթարի վերականգնման 
ծրագրավորում. տարածքային, ամպային և 
հիբրիդային միասնական հաղորդակցության 
համակարգերի նախագծում. չափանիշների 

համապատասխանելիության կառավարման և 
ռիսկի գնահատման  չբեռնվող համակարգչային 
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագործման  
տրամադրում համակարգիչների և ցանցի 
անվտանգության բնագավառում. չբեռնվող 
ցանցի անվտանգ ծրագրերի ժամանակավոր 
օգտագործման  տրամադրում. համակարգչային 
խորհրդատվություն համացանցի և ցանցի 
անվտանգության բնագավառում, և տվյալների 
և տեղեկատվության անվտանգ հաղորդում. 
տեխնիկական խորհրդատվական ծառա-
յություններ համակարգչային ծրագրերի, 
համակարգչային միջոցների և համակարգչային 
ցանցերի բնագավառում, մասնավորապես՝ 
մշակմանը, ստեղծմանը, կառուցվածքին և 
օգտագործմանը վերաբերվող խորհրդա-
տվության տրամադրում. տեխնիկական 
խորհրդատվական ծառայություններ, մասնա-
վորապես՝ համակարգչային միջոցների 
թերությունների և վիրտուալ և ֆիզիկական 
ինֆրակառուցվածքին, սերվերներին,  պահես-
տային համակարգերին և ցանցին վերաբերվող 
ծրագրերի խնդիրների վերացում. տեխնիկա-
կան խորհրդատվական ծառայություններ  
համակարգչային ծրագրերի բնագավառում, 
մասնավորապես՝ ծրագրերի տեխնիկական 
սպասարկմանը վերաբերվող խորհրդա-
տվության տրամադրում. համակարգչային 
ինֆրակառուցվածքային տեխնոլոգիաներին 
վերաբերվող տեխնիկական ապահովման 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ սերվեր-
ներին,  պահեստային համակարգերին, ցանցին 
և ծրագրերին վերաբերվող տեխնիկական 
խորհուրդ և տեխնիկական  սպասարկման 
կազմակերպում. համակարգչային ցանցերի և 
կապի ցանցի  անվտանգ  ծառայություններ  
պաշտպանական ազդանշանման,  անվտան-
գության սպառնալիքի վերահսկման, 
տեղեկատվական անվտանգության կառա-
վարման ծառայությունների,  կառավարման և 
գնահատման պաշտպանության աստիճանի, 
սպառնալիքի վերահսկման և տեխնիկական 
վերահսկման և չհաստատված մուտքի 
պաշտպանության թեստավորման բնագա-
վառում. տվյալների և ծրագրերի կոդավորման 
ծառայություններ. համակարգչային խորհրդա-
տվություն համակարգչային անվտանգության 
բնագավառում, որը հաղորդում է  տվյալների 
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անվտանգ փոխանցումը, տվյալների  կոդա-
վորումը և կոդազերծումը. ապրանքների և 
ծառայությունների փորձարկումը, վերահսկումը 
և գնահատումը երրորդ անձանց համար  
համակարգիչների և համակարգիչների 
ան վտան գության գնահատման բնագա վա ռում. 
խորհրդա տվական ծառայություններ 
համակարգիչների անվտանգության և կապի 
ցանցի անվտանգության բնագա վառում. 
հավելվածների և վեբ-կայքերի տեղադրում 
սերվերում երրորդ անձանց համար. 
տեղեկատվության տրամադրում տրանս-
պորտային միջոցների ախտորոշման և 
տրանսպորտային միջոցների ախտորոշիչ 
գրառումների  բնագավառում համակարգչային 
տեղեկատվական ցանցի միջոցով. 
տրանսպորտային միջոցների արտանետման 
բաշխում և աշխատանքների վերահսկում. 
չբեռնվող ծրագրեր միջհամակարգչային (m2m) 
ծառայությունների և ցանցի և  ինտերնետին 
միացված սարքավորանքի համար. չբեռնվող 
ծրագրեր իրերի ներցանցի (IoT) համար. 
միջհամակարգչային (m2m) ծառայությունների, 
իրերի ներցանցի (IoT)  ծառայությունների, 
միացված և հեռացված սարքերի կառավարման 
ծրագրային հարթակ. ծրագրային հարթակներ, 
որոնք տրամադրում են մշակման պայմաններ, 
հավելվածների մշակման ծրագրերի փաթեթներ 
(sdk) և կիրառական խնդիրների ծրագրային 
ինտերֆեյս (api) հավելվածներ ստեղծելու 
միջհամակարգչային (m2m) սարքերի, ցանցի և 
համացանցի կապի միջոցների և 
հեռակառավարվող սարքերի և  մեքենաների 
համար, որոնք թույլ են տալիս նման սարքերի և 
մեքենաների ապահովումը,  վերահսկումը և 
կառավարումը. էկրանին վեբ-պորտալի և կապի 
հնարավորության տրամադրում, 
միջհամակարգչային (m2m) և իրերի ներցանցի 
(IoT) սարքերի օգտագործում և ապահովում. 
ճարտարագիտություն և համակարգչային  
խորհրդատվություն, ձևավորում և մշակում 
միջհամակարգչային (m2m) և իրերի ներցանցի 
(IoT) կապի  և միացված սարքերի բնագավառում. 
տեխնիկական ապահովում միջհամակարգչային 
(m2m) և իրերի ներցանցի (IoT) կապի և 
միացված սարքերի բնագավառում. 
համակարգչային ծառայություններ, մասնա-
վորապես՝ գրանցված օգտատերերի համար 

վիրտուալ  ընկերությունների ստեղծումը քննար-
կումներին  մասնակցելու և համացանցում 
ներգրավվելու համար. չբեռնվող ծրագրեր 
ձայնատեսագրային բովանդակությունը հավա-
քագրելու, խմբագրելու, փոխանցելու, պահելու 
և տարածելու համար. չբեռնվող ծրագրերի 
ժամանակավոր օգտագործման վեբ-կայքի 
տրամադրում, որը թույլ է տալիս վեբ-կայքի 
օգտատերերին ներբեռնել, ուղարկել և 
ցուցադրել առցանց տեսագրությունները 
տարածելու նպատակով. վեբ-կայքի 
տեխնոլոգիաների տրամադրում, որոնք  թույլ 
են տալիս օգտատերերին մշակելու երգերի 
անհատական ցուցակ, որը ստեղծում է 
անձնական տեսանելի բովանդակություն  և 
թույլ է տալիս բովանդակության անկախ և 
սինքրոն դիտումը և տարածումը. համացանցում 
վեբ-հոսթինգ հարթակների տրամադրում 
չբեռնվող խաղային ծրագրերի համար. 
երաժշտության, ձայնա- և տեսա- 
բովանդակության ներբեռնումը համացանց 
երրորդ անձանց համար. համակարգչային 
ծրագրերի օգնությամբ ծառայությունների 
տրամադրում, մասնավորապես` անլար 
համացանցով, համացանցում որոնման 
ծառայություններ, անլար կապով հավատարիմ 
բաժանորդների պահանջները վերահսկելու, 
վերլուծելու և հաղորդելու ծառայություններ 
երրորդ անձանց վեբ-կայքերի համար՝ 
օգտատերերի անհատական շահերին ուղղված 
հետագա նպատակային գովազդի համար. 
համակարգչային ծրագրեր և ծրագրային 
հարթակներ թվային գովազդատերերի և 
հրատարակիչների համար ապրանքանիշը 
գովազդելու նպատակով. թվային գովազ-
դատերերի և հրատարակիչների կողմից 
օգտագործվող համակարգչային ծրագրեր 
թվային գովազդների տեղադրման, թվային 
գովազդային գործառնությունների կառա-
վարման, գովազդային արտահայտությունների 
օպտիմալացման,  օգտատերերի գովազդի 
վերաբերյալ  տեղեկատվության հավաքագրման,  
գովազդային միջոցառումների վերահսկման, 
վերլուծության և հաղորդման, գովազդային 
սարքավորումների կառավարման, գովազ-
դատերերի և  հրատարակիչների ընտրության, 
գովազդային աճուրդների և փոխանակումների 
մասնակցության, և գովազդի գնման և վաճառքի 
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նպատակներով  համակարգչային ծրագրեր. 
դաս 43. մարզահամալիրների ծառա յու-

թյուններ, մասնավորապես` հատուկ նպատակով 
տարածքների տրամադրում սպորտի, 
համերգների, ժողովների և ցուցահանդեսների 
համար.

դաս 45. համակարգիչների և համա-
կարգչային ցանցի անվտանգության 
ծառայություններ. համակարգիչների, վեբ-
կայքերի, համակարգչային ցանցերի և 
կապի ցանցերի համակարգերի վերահսկում 
անվտանգության նպատակներով. օգտատերերի 
նույնականացման ծառայությունների 
տրամադրում անվտանգության նպատակներով. 
անվտանգության նպատակներով անձնական 
վավերացված տեղեկատվության մասին 
ամպային հիմքով նույնականացման 
տրամադրում. երրորդ անձանց համար 
թվային վկայագրերի և գրանցված այլ գաղտնի  
տվյալների կառավարման և  հրապարակման  
համակարգչային անվտանգության ծառա-
յություններ. ավտոմեքենաների կառավարման 
միջոցով անվտանգության նպատակով 
ավտոմեքենաների հավաքակայանների վերա-
հսկում. համացանցի և համակարգչային 
ցանցի անվտանգության վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. խորհրդա-
տվություն տվյալների և նույնականացման 
տվյալների գողության բնագավառում. 
խորհրդատվություն համակարգչի, ցանցի 
և տվյալների անձեռնամխելիության և 
անվտանգության բնագավառում.  ապօրինի 
ֆայլերի տարածումը կանխարգելելու 
նպատակով առցանց հսկում և համաշխարհային 
ցանցի հետ կապված ապօրինի ֆայլերի 
տարածման փորձ կատարելու վերաբերյալ 
էլեկտրոնային հաղորդագրությունների 
տրամադրում. անվտանգության բնագավառի 
տեղեկատվություն պարունակող վեբ-
կայքերի տրամադրում. խորհրդատվություն 
անվտանգության հարցերով. անվտանգության 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ առևտրա-
յին ձեռնարկությունների և կառավարության 
գրա սենյակների անվտանգության գնահա-
տում. սոցիալական ցանցերի առցանց 
ծառայություններ. ճանապարհային վթարների 
շտապ օգնության ծառայություններ, 
մասնավորապես՝ փականքների, բլոկա-

վորվածքների բացում. գողացած տրանս-
պորտային միջոցների վերականգնման 
ծառայություններ. շտապ վերահսկման 
ծառա յու թյուններ, մասնավորապես՝ տրանս-
պորտային էլեկտրոնային սարքերի 
վերահսկում հեռակառավարման զանգերի 
կենտրոնի միջոցով և աղետի, ավտովթարի 
հայտնաբերման ժամանակ  շտապ 
օգնության անձնակազմի կարգավարման 
(դիսպետչերացման) կազմակերպում. վթարային 
ազդանշանների շտապ պատասխանի 
ծառայության վերահսկում, մասնավորապես՝   
հեռակառավարման զանգերի կենտրոնի 
վերահսկման միջոցով ազդանշանային սարքերի 
վերահսկում հանրային առողջապահության 
և անվտանգության ծառայությունների շտապ 
կարգավորում և երրորդ անձանց տեղեկացում, 
մասնավորապես՝ ընտանիքի անդամներին, 
շտապ օգնության անձնակազմին, կամ 
բուժքրոջը. գողացած տրանսպորտային 
միջոցների հետախուզում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20160978 (111) 25991
(220) 28.07.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 28.07.2026
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.08.2016
(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) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20160980 (111) 25992
(220) 28.07.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 28.07.2026
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(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.08.2016
(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) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20160991  (111) 25993
(220) 02.08.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 02.08.2026
(730) Կարինե Գվիդոնի Ղազարյան, Երևան, 
Կորյունի փ., տուն 23/16, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 

(511) 
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20161010  (111) 25994
(220) 05.08.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 05.08.2026
(730) Ամուաժ ԷսԷյՕուՍի, OM 
(442) 01.11.2016
(310) UK00003173610  (320) 08.07.2016  (330) GB
(540) 

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

քային իրեր (պարֆյումերիա). օծանելիք. 
հոտավետ նյութեր. եթերային յուղեր. ոչ 
բուժական կոսմետիկական միջոցներ. 

ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. 
պատրաստուկներ մազերի և մաշկի խնամքի 
համար. կրեմներ և լոսյոններ մարմնի և 
դեմքի համար. դիմափոշի. պատրաստուկներ 
լոգարանում և ցնցուղարանում օգտագործելու 
համար. հոտազերծիչներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20161055  (111) 25995
(220) 18.08.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 18.08.2026
(730) Ամուաժ ԷսԷյՕուՍի, OM 
(442) 01.11.2016
(310) UK00003180304  (320) 15.08.2016  (330) GB
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20161063  (111) 25996
(220) 19.08.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 19.08.2026
(730) Ամուաժ ԷսԷյՕուՍի, OM 
(442) 01.11.2016
(310) UK00003173609  (320) 08.07.2016  (330) GB
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20161094  (111) 25997
(220) 26.08.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 26.08.2026
(730) «Ատլանտիս յուրոփիան էյրվեյզ» ՍՊԸ, 
Երևան, Սայաթ-Նովա 29, AM 
(442) 16.09.2016
(540) 

(526) «REISEBUERO» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ), 
ավիատոմսերի վաճառք:

_____________________

(210) 20161095  (111) 25998
(220) 26.08.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 26.08.2026
(730) «Ատլանտիս յուրոփիան էյրվեյզ» ՍՊԸ, 
Երևան, Սայաթ-Նովա 29, AM 
(442) 16.09.2016
(540) 

(526) «TOUR» և «.CZ» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ), 
ավիատոմսերի վաճառք:

_____________________

(210) 20161096  (111) 25999
(220) 26.08.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 26.08.2026
(730) «Ատլանտիս յուրոփիան էյրվեյզ» ՍՊԸ, 
Երևան, Սայաթ-Նովա 29, AM 
(442) 16.09.2016
(540) 

(526) «INVESTMENT» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ գույնով:
(511) 

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ), 
ավիատոմսերի վաճառք:  

_____________________

(210) 20161097  (111) 26000
(220) 26.08.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 26.08.2026
(730) «Ատլանտիս յուրոփիան էյրվեյզ» ՍՊԸ, 
Երևան, Սայաթ-Նովա 29, AM 
(442) 16.09.2016
(540) 

(526) «HOLDING» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ գույնով:
(511) 

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ), 
ավիատոմսերի վաճառք:  

_____________________
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(210) 20161105  (111) 26001
(220) 30.08.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 30.08.2026
(730) Դոնգ Սո Ֆուդս Քորփորեյշըն, KR 
(442) 01.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթնամթերք.
դաս 30. սուրճ, թեյ, սուրճի փոխարինիչներ, 

ըմպելիքներ սուրճի հիմքի վրա, մշակված սուրճ, 
լուծվող  սուրճ,  սուրճի բուրումնավետարարներ, 
սուրճի օշարակ, սուրճ առանց կոֆեինի:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20161109  (111) 26002
(220) 30.08.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 30.08.2026
(730) Դոնգ Սո Ֆուդս Քորփորեյշըն, KR 
(442) 01.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթնամթերք.
դաս 30. սուրճ, թեյ, սուրճի փոխարինիչներ, 

ըմպելիքներ սուրճի հիմքի վրա, մշակված սուրճ, 
լուծվող  սուրճ,  սուրճի բուրումնավետարարներ, 
սուրճի օշարակ, սուրճ առանց կոֆեինի:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20161129  (111) 26003
(220) 01.09.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 01.09.2026
(730) «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Թբիլիսյան խճուղի 25, AM 
(442) 01.11.2016
(540) 

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

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

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

դաս 19. ոչ մետաղական շինանյութեր. 
ոչ մետաղական կոշտ խողովակներ 
շինարարական նպատակների համար. 
ասֆալտ, խեժեր և բիտում. ոչ մետաղական 
շարժական կառուցվածքներ և շինություններ. 
ոչ մետաղական հուշարձաններ.

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

_____________________

(210) 20161146  (111) 26004
(220) 06.09.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 06.09.2026
(730) «Քաղաքի ամսագիր» ՍՊԸ, Երևան, Պ. 
Սևակի 8, բն. 34, AM 
(442) 17.10.2016
(540) 
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(526) «քաղաքի ամսագիր» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. ամսագիր։
_____________________

(210) 20161159  (111) 26005
(220) 06.09.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 06.09.2026
(730) Ամուաժ ԷսԷյՕուՍի, OM 
(442) 01.11.2016
(310) UK00003182439  (320) 26.08.2016   (330) GB
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20161225  (111) 26006
(220) 19.09.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 19.09.2026
(730) Հիաթ Ինթերնեյշնլ Քորփորեյշն, US 
(442) 03.10.2016
(540) 

(526) «HOTELS & RESORTS» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցներ. հանգստյան 
տներ. մոթելներ. ժամանակավոր բնակա-
տեղով ապահովում. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովման կազմակերպում, 

այն է՝ սպասարկվող բնակարաններով, 
բնակարաններով և բնակելի տներով 
ապահովում. ճանապարհորդությունների 
գործակալությունների ծառայություններ 
հյուրանոցային համարների ամրագրման 
համար. հյուրանոցային մասնագիտացված 
ծառայություններ, որոնք որպես ծրագրի մի 
մաս տրամադրվում են հյուրանոցի մշտական 
հյուրերին. ռեստորանների, բարերի և կոկտեյլ 
բարերի ծառայություններ. խորտկարանների 
ծառայություններ. սննդամթերքի և ըմպելիք-
ների պատրաստման և առաքման ծառայու-
թյուններ. հատուկ իրադարձությունների 
նպատակով բանկետների և հանդիսավոր 
երեկույթների անցկացման համար 
տա րածքների տրամադրում. կոնֆերանսների, 
ցուցահանդեսների և հանդիպումների անց-
կացման համար տարածքների տրամադրում. 
աթոռների, սեղանների, սեղանի սպիտա կեղենի 
և ապակյա սպասքի վարձույթ կոնֆերանս ների, 
ցուցահանդեսների, հանդիսավոր երեկույթների 
և բանկետների անցկացման համար. 
հանդիպումների անցկացման տարածքների 
վարձույթ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161302  (111) 26007
(220) 03.10.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 03.10.2026
(730) Նիլս Մալդեր, NL 
(442) 01.02.2017
(310) 1336846   (320) 28.07.2016   (330) BX
(540) 

(511) 
դաս 9. ձայնի կամ պատկերների գրանցման, 

հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ. ձայնագրման 
սկավառակներ. կոմպակտ սկավառակներ. 
DVD-ներ և այլ թվային գրանցման կրիչներ. 
տվյալների մշակման սարքեր. համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
հեռահաղորդակցական և հաղորդակցական 
սարքեր. հեռահաղորդակցական մա լուխ-
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ներ. հեռահաղորդակցական փոխար-
կիչ ներ. հեռահաղորդակցական լարեր. 
հեռահաղորդակցական կոմու  տաց  ման 
վա հաններ.  հեռահաղորդակ ցական կապուղի-
ների խտարարներ (մուլտիպլեքսորներ). 
հեռահաղորդակցական ծրագրային ապահովում. 
հեռահաղորդակցական կապի ցան ցեր. հեռա-
կապի հաղորդիչներ. հեռա հա ղոր դակցական 
ապարատներ. հեռահա ղոր դակցական սար-
քավորումներ. հեռահաղորդակցական սար-
քեր.   հեռահաղորդակցական թվային սար քեր. 
հեռահաղորդակցական դյուրակիր սարքեր. 
հեռահաղորդակցական շարժական սարքեր. 
հեռահաղորդակցական էլեկտրոնային սարքեր. 
հեռահաղորդակցական էլեկտրական 
սար քեր. հեռահաղորդակցական կապի 
ցան ցերի ալեհավաքներ. հեռահա ղոր-
դակցական համակարգչային սարքա-
վորումներ. հեռահաղորդակցական կապի 
թելքաօպտիկական սարքեր.  հեռա-
հաղոր դակ ցական մեկուսատախտակի 
տար րեր. համակարգչային ծրագրեր հեռա-
հաղոր դակցության մեջ օգտագործման 
համար. հեռահաղորդակցական սարքեր 
շարժական ցանցերի հետ օգտագործման 
համար. ցանցային ապարատներ և ծրագրեր. 
կիրառական ծրագրեր. խաղային ծրագրեր. 
ապակոդավորման սարքերի ծրագրեր. 
ծրագրային սարքավարներ. գրառված ծրա-
գրային ապահովում և համակարգչային 
ծրագրեր. ներբեռնվող ծրագրային ապահովում. 
գաղտնիության պահպանության ծրագրային 
ապահովում. տեղեկակիրների ծրագրային 
ապահովում. զվարճությունների համար 
ծրա գրային ապահովում. մուլտիմեդիային 
ծրագրային ապահովում. ուսուցողական 
ծրագրային ապահովում. ուսումնական 
ծրագրային ապահովում. շարժական ծրագրային 
ապահովում. անվտանգության ապահովման 
ծրագրային արտադրանք. կապի ապահովման 
ծրագրային արտադրանք. կոմպլեկտավորված 
ծրագրային ապահովում. համակարգային 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
խաղերի ծրագրային ապահովում. ցանցի 
կառավարման ծրագրային ապահովում. համա-
կարգչային ծրագրային հենահարթակներ. 
համացանցի միջոցով հաղորդագրությունների 
փոխանակման ծրագրային ապահովում. 

համակարգչային ծրագրային hավելվածներ. 
տվյալների հիմնապաշարների կառավարման 
ծրագրային ապահովում. օպերացիոն 
համակարգի ծրագրային ապահովում. համա-
կարգչային հեռախոսության ծրագրային 
ապահովում. տվյալների փոխանցման 
ծրագրային ապահովում. ինտերակտիվ 
համա կարգչային ծրագրային ապահովում. 
ներբեռնվող hավելվածներ համակարգչային 
ծրագրային ապահովման համար. շարժական 
հեռախոսների ծրագրային ապահովում. 
շարժական սարքերի կառավարման ծրագրային 
ապահովում. ծրագրային ապահովում առցանց 
հաղորդագրությունների փոխանակման համար. 
համակարգչային որոնողական համակարգերի 
ծրագրային ապահովում. կիրառական 
ծրագրեր սմարթֆոնների համար. կիրառական 
ծրագրեր շարժական հեռախոսների համար. 
կիրառական ծրագրեր անլար սարքերի 
համար. ցանց մուտքի ապահովման 
սպասարկիչի համակարգային ծրագրեր. 
թվային հեռախոսային հենահարթակներ և 
ծրագրային ապահովում. սմարթֆոնների 
ներբեռնվող կիրառական ծրագրեր. 
ծրագրային ապահովում էլեկտրոնային փոստի 
և հաղորդագրությունների փոխանակման 
համար. համակարգչային ծրագրային ապա-
հովում շարժական հեռախոսների համար. 
CD-ROM-ների վրա գրառված մուլտիմեդիային 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում ցանցի անլար 
կապի համար. ծրագրային ապահովում և 
աշխատածրագրեր շարժական սարքերի 
համար. ներբեռնվող կիրառական ծրագրեր 
սմարթֆոնների համար. կապի ծրագրային 
ապահովում  համաշխարհային համակարգ չային 
ցանցերի միացման համար. կապի ծրագրային 
ապահովում համակարգչային ցանցի 
օգտատերերի միջև կապի ապահովման համար. 
կիրառական ծրագրեր համացանցի միջոցով 
սոցիալական ցանցերի ծառայությունների 
տրամադրման համար. ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
պատկերների, գրաֆիկաների, ձայնա-, 
տեսատվյալների  և   տեքստերի  մշակ ման 
համար. շարժական հավելվածներ. շարժական 
կիրառական  ծրագրեր. հաղորդագրություն -
ների ակնթարթային փոխանակման ծրա-   
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գրային ապահովում շարժական հեռախոսների 
և ձեռքի սարքերի համար. համակարգչային 
ծրա գրային ապահովում սոցիալական 
ցանցերի համար. համակարգչային ծրագրերի 
մշակման միջոցներ. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում որպես կիրառական 
ծրագրավորման ինտերֆեյս (API) օգտագործման 
համար. կիրառական ծրագրավորման 
ինտերֆեյս (API) շինարարական ծրագրային 
հավելվածներում օգտագործման համար. 
կիրառական ծրագրավորման ինտերֆեյս 
(API) սոցիալական ցանցերի առցանց 
ծառայությունները դյուրացնող համակարգչային 
ծրագրերի համար, ինչպես նաև տվյալների 
առբերման, վերբեռնման, ներբեռնման, 
մուտքի ապահովման և կառավարման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
վիրտուալ հասարակության ստեղծման, 
կառավարման և նրա հետ համագործակցության 
համար. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում պատկերների, ձայնատեսային 
բովանդակության և տեսաբովանդակության 
ձևափոխման և փոխանցման ապահովման 
համար. ծրագրային ապահովում էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների ուղարկման և 
ընդունման համար. ծրագրային հավելվածներ 
համացանցի և կապի այլ ցանցերի միջոցով 
տեքստային հաղորդագրությունների, ակնթար-
թային հաղորդագրությունների, առցանց 
բլոգային ամսագրերի, տեքստերի, վեբ-
հղումների և պատկերների փոխանցման, մուտքի 
ապահովման, կազմակերպման և կառավարման 
համար. ներբեռնվող առցանց էլեկտրոնային 
հրատարակություններ. ներբեռնվող ծրագրային 
ապահովում շարժական հավելվածի տեսքով 
համակարգիչների, ձեռքի դյուրակիր թվային 
էլեկտրոնային հաղորդակցական սարքերի, 
շարժական սարքերի հետ օգտագործման 
համար, ինչպես նաև կապի դյուրացման 
նպատակով լարով ու անլար հաղորդակցական 
սարքերի հետ օգագործման համար. ծրագրային 
ապահովում համաշխարհային համա-
կարգչային ցանցի միջոցով տեղեկատվությանը 
մուտքի ապահովման, դրա փոխանցման և 
ստացման համար. հեռահաղորդակցական 
շարժական հեռախոսային լսափողեր. 
շարժական հեռախոսներ. ծրագրային սարքա-
վարներ հեռահաղորդակցական ցանցերի և 

հեռահաղորդակցական սարքերի համար. 
էլեկտրոնային հրատարակություններ (ներ-
բեռնվող), SIM քարտեր. մագնիսական 
ծածկագրությամբ քարտեր. չիպեր (ինտեգրալ 
սխեմաներ). էլեկտրոնային սարքեր 
հեռահաղորդակցության, հեռախոսային 
կայան ների, համարի ցուցադրման և ռադիո-
փեյջինգային սարքերի ոլորտում օգտա-
գործման համար. էլեկտրոնային սարքեր 
ազդանշանների հեռակառավարման համար. 
էլեկտրոնային ազդանշանների հաղորդիչներ. 
հաղորդիչներ հեռախոսների համար. հաղոր-
դիչներ (հեռահաղորդակցություն). հեռա-
խոսների էլեկտրոնային ուղեցույցներ. 
մագնիսական և օպտիկական տեղեկակիրներ. 
սարքեր և սարքավորումներ ձայնի, պատկերի 
կամ տվյալների հեռարձակման, գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման համար. 
հիշողության քարտեր և դրանց ընթերցիչներ. 
վերոհիշյալ  ապրանքների մասեր և կցամասեր.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակեր-
պում. լուսանկարում և տեսազվարճություն-
ների ծառայություններ. առցանց ամսագրերի, 
մասնավորապես՝ օգտագործողի կողմից 
որոշված բովանդակությամբ վեբ-
բլոգների (բլոգների) հրատարակում. 
առցանց էլեկտրոնային ոչ ներբեռնելի 
հրատարակությունների հրապարակում, 
առցանց ամսագրերի, այն է՝  սոցիալական 
ցանցերի ոլորտում օգտագործողի կողմից 
որոշված բովանդակությամբ բլոգների 
հրապարակում. առցանց ամսագրերի, այն է՝  
ընդհանուր հետաքրքրությունների ոլորտում 
անձնական տեղեկատվություն և կարծիքներ 
պարունակող բլոգների հրապարակում. 
տեղեկատվության տրամադրում բազմա-
տեսակ թեմաների վերաբերյալ՝ ժաման-
ցային կամ մշակութային նպատակ ներով. 
պարբերականների հրատարակում. առցանց 
ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային հրատա-
րակությունների տրամադրում. զվար-
ճությունների կամ կրթության վերաբերյալ 
առցանց տեղեկատվության տրամադրում 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարի 
կամ համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
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միջոցով. տեղեկատվական, խորհրդակցա-
կան և խորհրդատվական ծառայություններ 
վերոգրյալի վերաբերյալ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյունա բերական վերլուծումների և 
հետազոտությունների ծառայություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրա-
գրերի մշակում և կատարելագործում. 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
սպասարկում, զարգացում և մշակում. 
համակարգչային ծրագրավորում. համա-
կարգչային համակարգերի վերլուծություն. 
հեռահաղորդակցական սարքերի մշակում 
և նախագծում. ոչ ներբեռնելի ծրագրային 
ապահովման առցանց տրամադրում. ոչ 
ներբեռնելի ծրագրային ապահովման 
ժամանակավոր օգտագործման առցանց 
տրամադրում. ոչ ներբեռնելի ծրագրային 
ապահովման և աշխատածրագրերի  ժամա-
նակավոր օգտագործման առցանց տրա-
մադրում ակնթարթային հաղորդագրման 
համար. համաշխարհային համակարգչային 
ցանցի միջոցով մատչելի ոչ ներբեռնելի  
ծրագրային ապահովում համակարգչային 
աշխատածրագրերի  կառավարման համար. 
ոչ ներբեռնելի համացանցային զննարկիչի 
ծրագրային ապահովման առցանց տրա-
մադրում. ոչ ներբեռնելի շարժական 
կապի սարքերի ծրագրային ապահովման 
տրամադրում համակարգիչների, շարժական 
համակարգիչների և շարժական կապի սար-
քերի միջոցով համացանցին շարժական մուտքի 
բարելավման համար. ծրագրային ապահով-
ման մշակում և կատարելագործում գրանց ված 
օգտատերերի համար առցանց միջավայրի 
ստեղծման նպատակով՝ բանա վեճերում 
և առցանց համայնքներում մասնակցելու, 
ինչպես նաև սոցիալական ցանցերում 
ներգրավվելու համար. էլեկտրոնային 
սարքերի հոսթինգ երրորդ անձանց համար 
հաղորդակցական ցանցերի միջոցով 
բանավեճերի կազմակերպման և անցկացման 
նպատակով. կիրառական ծառայություններ 
տրամադրողների ծառայություններ (ASP). 
աշխատածրագրերի, ծրագրային ապահովման, 
վեբ-կայքերի և տվյալների հիմնապաշարների 

տրամադրում, տեղադրում, կառավարում, 
կատարելագործում և տեխնիկական սպա-
սարկում. կիրառական ծառայություններ 
տրամադրողների (ASP) կողմից  ծրագրային 
ապահովման տրամադրում  համակարգչի և 
համակարգչային կապի ցանցերի միջոցով 
էլեկտրոնային մեդիայի կամ տեղեկատվության 
ստեղծումը, խմբագրումը, վերբեռնումը, 
ներբեռնումը, մուտքի ապահովումը, 
դիտումը, փոխանցումը, ցուցադրումը, նշումը, 
բլոգների վարումը (բլոգինգը), հոսքային 
փոխանցումը, կապակցումը, ծանոթագրումը, 
մեկնաբա նումը, ներդրումը, հաղորդումը և 
համատեղ օգտագործումը կամ այլ կերպ 
տրամադրումն ապահովելու կամ դյուրացնելու 
նպատակով. աշխատածրագրերի, ծրագրային 
ապահով ման, վեբ-կայքերի և տվյալների 
հիմնապաշար ների տրամադրում, տեղադրում, 
կառավա րում, կատարելագործում և տեխ-
նիկական սպասարկում անլար կապի, 
շարժական տեղեկատվական  մուտքի և տվյալ-
ների հեռակառավարման ոլորտում՝ ձեռքի 
համակարգիչներին, լեփթոփներին և շար ժական 
էլեկտրոնային սարքերին բովանդակության 
անլար տեղհասցնման նպատակով. 
ցանցերի առցանց սպասարկման ծրագրային 
ապահովման մշակում և կատարելագործում, 
որը թույլ է տալիս օգտատերերին 
փոխանցել և համատեղ օգտագործել անձի 
նույնականացման տվյալները բազմաթիվ 
առցանց սարքերի միջոցով. ոչ ներբեռնելի 
ծրագրային hավելվածներին ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում սոցիալական 
ցանցերի համար. առցանց սարքերի հոսթինգ 
ինտերակտիվ բանավեճերի անցկացման 
համար, մասնավորապես այն սարքերի, որոնք 
թույլ են տալիս օգտատերերին վերբեռնել, 
ձևափոխել և համատեղ օգատագործել 
ձայնա-, տեսատվյալներ, լուսանկարչական 
պատ կերներ, տեքստեր, գրաֆիկաներ և 
տվյալներ. ծրագրային ապահովում որպես 
ծառայութուն (SAAS). ծրագրային ապահովում 
որպես ծառայութուն (SAAS), որը ներառում է 
ծրագրեր համաշխարհային համակարգչային 
ցանցի միջոցով էլեկտրոնային հաղորդագրու-
թյունների ընդունման մասին ազդանշանի 
ուղարկման համար. մշակման, նախագծման, 
հետազոտման, կատարելագործման և թես-
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տա վորման  ծառայություններ  շարժական 
աշխա տա ծրագրերի ոլորտում. ծրագրային 
ապահովման տեղադրում երրորդ անձանց 
համար՝ մարդկանց և կազմակերպությունների 
միջև կապի ապահովման նպատակով 
համակարգիչների և շարժական սարքերի 
միջոցով՝ անլար և լարով ցանցերի կիրառմամբ. 
տեխնիկական խորհրդակցություն շարժական 
կիրառական ծրագրերի կատարելագործման 
ոլորտում՝ տրամադրելով ոչ ներբեռնելի 
համակարգչային ծրագրերի ժամանակավոր 
օգտագործում կապի դյուրակիր էլեկտրոնային 
սարքերի, այն է շարժական հեռախոսների, 
սմարթֆոնների, ձեռքի համակարգիչների և 
համակարգչային պլանշետների շարժական 
ծրագրային հավելվածների կատարելագործ-
ման, գնահատման, թեստավորման և 
տեխ նիկական սպասարկման համար. տեղեկա-
տվական, խորհրդատվական և խորհրդակ-
ցական ծառայություններ վերոգրյալի 
վերա բերյալ.

դաս 45. առցանց սոցիալական ցանցերի 
ծառայություններ, նաև ժամանցային 
նպատակներով. համացանցի հիմքով 
սոցիալական ցանցերի ծառայություններ. 
ներբեռնվող շարժական աշխատածրագրերի 
կամ համացանցում վեբ-կայքի միջոցով 
մատչելի առցանց սոցիալական ցանցերի 
ծառայություններ. իրավաբանական ծառայու-
թյուններ. անվտանգության ծառայություններ 
սեփականության և անհատի պաշտպանության 
համար. սոցիալական կայքերի օգտատերերի 
ներկայացման, սոցիալական ցանցերի 
և ծանոթությունների ծառայություններ. 
համացանցի միջոցով ներկայացման, 
սոցիալական ցանցերի և ծանոթությունների 
ծառայություններ. առցանց սոցիալական 
ցանցերի ծառայություններ սոցիալական 
կայքերի օգտատերերի ներկայացման կամ 
անհատների միջև փոխհարաբերությունների 
դյուրացման համար. համացանցի կամ 
այլ համակարգչի կամ համակարգչային 
ցանցի միջոցով տրամադրվող սոցիալական 
ցանցերի ծառայություններ. տեղեկատվության 
տրամադրում սոցիալական ցանցերի ոլորտում. 
սոցիալական ցանցերի ծառայություններ, այն է՝ 

տեղեկատվության և զրույցների փոխանակման 
համար հնարավորությունների ընձեռում 
ապրանքի դիտարկման միջոցով. անձի նույնա-
կանացման տեղեկատվության իսկու թյան 
ստուգում. օգտատերերի իսկության ստուգում. 
նույնականացման իսկության ստուգում. 
տեղեկատվական, խորհրդատվական և 
խորհրդակցական ծառայություններ վերոգրյալի 
վերաբերյալ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20161321  (111) 26008
(220) 07.10.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 07.10.2026
(730) Տաթևիկ Ղալթախչյան, Ավան, Դուրյան, 
34, բն. 7, AM, Շուշանիկ Ղալթախչյան, Երևան, 
Ավան, Դուրյան 34, բն. 7, AM 
(442) 16.01.2017
(540) 

(526) «Handmade Armenia» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 14. թանկարժեք և ոչ թանկարժեք 
քարերից, մետաղներից պատրաստված 
զարդեր, բիժուտերիա:

_____________________

(210) 20161357  (111) 26009
(220) 17.10.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 17.10.2026
(730) Նիլս Մալդեր, NL 
(442) 01.11.2016
(310) 1336846   (320) 28.07.2016   (330) BX
(540) 
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(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. շուկայավարում, գովազդ և 
վաճառքի օժանդակման ծառայություններ. 
առցանց գովազդային և շուկայավարման 
ծառայություններ. շուկայի հետազոտման 
և տեղեկատվական ծառայություններ. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. երրորդ 
անձանց ապրանքների ու ծառայությունների 
խթանում համակարգչի և կապի ցանցերի 
միջոցով. գործնական ցանցերի առցանց 
ծառայություններ. գովազդի տարածում երրորդ 
անձանց համար առցանց էլեկտրոնային կապի 
ցանցերի միջոցով. գործնական տվյալների 
վերլուծություն. գործնական վիճակագրական 
տեղեկատվության տրամադրում. գործնա-
կան ցանցերի ծառայություններ. գործնական 
տեղեկատվության տրամադրում համաշ-
խարհային համակարգչային ցանցում 
տվյալների առցանց էլեկտրոնային հիմնա-
պաշարի միջոցով. առցանց գովազդային 
ցանցերի ծառայություններ սոցիալական 
ցանցերի օգտատերերին գործարարության հետ 
կապ ապահովելու համար. խորհրդակցական 
ծառայություններ գործարարության ասպա-
րեզում. գործարար գործունեության մոնի-
տորինգ, այն է՝ ճգնաժամային  գործնական 
արդյունավետության ցուցանիշների վերլու-
ծություն իրական ժամանակում ստացվող 
տվյալների հիման վրա. համակարգչայնացված 
տվյալների հիմնապաշարների կառավարում. 
համակարգչային ցանցերում տեղակայված 
տեղեկատվության, կայքերի և ռեսուրսների 
որոնում և առբերում երրորդ անձանց 
համար. ինտերակտիվ գովազդային 
նյութերի տարածում. գովազդային միջոց-
ների օգտագործման պլանավորում 
(մեդիապլանավորում) և գովազդային միջոց-
ների գնման ծառայություններ. խորհրդակ-
ցական ծառայություններ բրենդի վերաբերյալ. 
գովազդային նյութերի ձևավորում երրորդ 
աձանց համար. շուկայի հետազոտում և 
տեղեկատվության տրամադրում. գործնա-
կան և գովազդային ծառայություններ. 
գովազդային ծառայություններ գովազդի 

արդյունավետության մոնիտորինգի համար. 
խորհրդակցական ծառայություններ գովազդի 
ոլորտում. խորհրդակցական ծառայություններ 
գովազդի ոլորտում, մասնավորապես՝ 
երրորդ անձանց մարքեթինգային գործու-
նեության կազմակերպում ըստ իրենց 
պահանջների. առևտրային տեղեկատվության 
ծառայություններ. գովազդի կառավարում. 
վարչարարական ծառայություններ համա-
կարգչի և կապի ցանցերի միջոցով երրորդ 
անձանց ապրանքների և ծառայությունների 
ձեռքբերումը դյուրացնելու նպատակով. 
տեղեկատվական, խորհրդակցական և 
խորհրդա տվական ծառայություններ վերո-
հիշյալի վերաբերյալ. տվյալների հիմնա-
պաշարների կառավարում.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի 
հետ կապ ված գործառնություններ. 
ֆինանսական գործառնություններ. ֆինան-
սական գործառնությունների մշակման 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ հաշվանց-
ման (քլիրինգի) և համապա տասխանեցման 
ֆինանսական գործառնու թյուններ համա-
կարգչի և կապի ցանցերի միջոցով. վճարում-
ների մշակման ծառայություններ. հաշիվների 
վճարային տվյալների էլեկտրոնային մշակում և 
փոխանցում համակարգիչների և կապի ցանցերի 
օգտատերերի համար. դրամական միջոցների 
փոխանցում էլեկտրոնային հաշվարկների 
համակարգով. դրամի փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
հաշիվների վճարման ծառայություններ. 
ֆինանսական ծառայություններ, այն է՝ պահվող 
գումարով առցանց էլեկտրոնային հաշիվների 
տրամադրում էլեկտրոնային միջավայրում. 
դրամական միջոցների կառավարում. կանխիկ 
վճարումների ծառայություններ և գործարքների 
իրավազորության, իսկության հաստատման 
և պարտքի մարման ծառայություններ. 
էլեկտրոնային  առևտրի համար վճարման 
ծառայություններ. էլեկտրոնային  առևտրի 
համար վճարման ծառայություններ, այն 
է՝ կուտակային հաշիվների ստեղծում 
համացանցում ապրանքների ու 
ծառայությունների գնման համար. ֆինանսական 
գործարքների ծառայություններ, այն է՝ ապահով 
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քլիրինգային առևտրային գործարքների 
տրամադրում էլեկտրոնային կապի ցանցերի 
միջոցով. բազմատեսակ վճարային 
ծառայությունների տրամադրում. սպասարկում 
կրեդիտ քարտերով, ինչպես նաև հաշիվների 
փոխանցում և դրանց վճարում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով. հեռակա 
վճարումների ծառայություններ. էլեկտրոնային 
վճարման և տեղեկատվության կառավարման 
ծառայություններ. էլեկտրոնային դրամական 
միջոցների փոխանցում հեռահաղորդակցության 
միջոցով. հեռահաղորդակցական անլար 
սարքերի ու սարքավորումների միջոցով 
տրամադրվող վճարային ծառայություններ. 
տեղեկատվական, խորհրդակցական 
և խորհրդատվական ծառայություններ 
վերոհիշյալի վերաբերյալ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. կապի 
ծառայություններ շարժական հեռախոսի 
միջոցով. ռադիոհեռախոսային կապի 
ծառայություններ. ռադիոռելեային կապի 
ծառայություններ. արբանյակային կապի 
ծառայություններ. հեռախոսային կապի 
ծառայություններ. ֆաքսիմիլային փոխանցման 
ծառայություններ. հայտարարությունների 
էլեկտրոնային տախտակների ծառայու-
թյուններ. հեռահաղորդակցության երթուղ-
ման և միացման ծառայություններ. 
հաղոր դագրու թյունների և պատկերների 
համակարգ չայնացված փոխանցում. հաղորդա-
գրությունների, լուսանկարների և տեսա-
պատկերների փոխանցում շարժական 
հեռախոսային ծառայությունների և արբանյակի 
միջոցով. հեռախոսային ծառայություններ. 
հեռախոսային բաժանորդագրման ծառա-
յություններ. էլեկտրոնային փոստի 
ծառայություններ. օգտատերերին համաշ-
խարհային համակարգչային ցանց մուտքի 
տրամադրում տեղեկատվության լայն սպեկտրի 
վերաբերյալ տվյալների փոխանցման 
և ընդունման համար. օգտատերերին 
համաշխարհային ցանց մուտքի տրամադրում. 
համաշխարհային համակարգչային ցանցին 
հեռահաղորդակցական միացումների տրա-
մադրում. հեռակոնֆերանսների ծառա-
յություններ. տեսաhեռակոնֆերանսների 
ծառայու թյուններ. հեռահաղորդակցական 
սարքա վորումների վարձույթ. հեռախոսային 

սարքավորումների վարձույթ. տվյալների 
փոխանցման և ընդունման ծառայություններ 
հեռահաղորդակցական ցանցերի միջոցով. 
համակարգչի  և     հեռահաղորդակցական    ցան-
ցերի միջոցով հասանելի ձայնի, տվյալների, ձայ-
նային տվյալների, տեսատվյալների, տեքստերի 
և գրաֆիկաների էլեկտրոնային փոխանակում. 
հաղորդագրությունների ակնթարթային 
փոխա նակման ծառայություններ. համա-
ցանցային կանխագրերի միջոցով ձայնի 
փոխանցման ծառայություններ (VoIP). 
ձայնային հեռակոնֆերանսներ. վեբ-
հաղորդագրությունների ծառայություններ. 
օգտատերերի միջև թվային լուսանկարչական 
ֆայլերի, տեսա- և ձայնատեսային 
բովանդակության էլեկտրոնային փոխանցում 
հավասարազոր սարքերի միջոցով. 
համակարգչին, էլեկտրոնային և առցանց 
տվյալների հիմնապաշարներին մուտքի 
տրամադրում. հեռահաղորդակցական ծառա-
յություններ, այն է՝ տվյալների, հաղորդա-
գրությունների, գրաֆիկաների, պատկերների, 
ձայնային տվյալների, տեսատվյալների և 
տեղեկատվության էլեկտրոնային փոխանցում. 
առցանց բանավեճային համաժողովների, 
հաղորդագրությունների ակնթարթային փոխա-
նակման և հայտարարությունների էլեկտրո-
նային տախտակների  հասանելիության 
ապա հովում. սոցիալական ցանցերի ոլորտում 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարներ 
մուտքի տրամադրում. ձայնային տվյալների, 
տեքստերի և տեսատվյալների հեռարձակում 
համակարգչի կամ կապի այլ ցանցերի միջոցով. 
առցանց համաժողովների տրամադրում 
ընդհանուր հետաքրքրությունների թեմաների 
շուրջ հաղորդակցվելու նպատակով. 
առցանց և հեռահաղորդակցական սար-
քերի տրամադրում համակարգիչների, 
շարժական և ձեռքի համակարգիչների 
և լարով ու անլար կապի սարքերի 
օգտատերերի միջև իրական ժամանակում 
փոխհարաբերությունների հաստատման 
նպա  տա կով. հաղորդագրությունների 
ակնթար   թային փոխանցման, վեբ-հաղորդա-
գրություն ների փոխանցման և տեքստային 
հաղորդագրությունների փոխանցման ծառայու-
թյուններ. բրոդքասթինգի ծառայություններ 
(հեռարձակման ծառայություններ). վեբ-
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քասթինգի ծառայություններ (լայնամասշտաբ 
հեռարձակման ծառայություններ համացանցի 
միջոցով). խորհրդատվական, տեղեկատվական 
և խորհրդակցական ծառայություններ 
վերոհիշյալի վերաբերյալ։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20161369  (111) 26010
(220) 19.10.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 19.10.2026
(730) Քամել Գրուփ Քո. Լթդ., CN 
(442) 16.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 9. մարտկոցներ, կուտակիչներ, 

փոքր կուտակիչներ, էլեկտրական մարտ-
կոցներ, էլեկտրոլիտային մարտկոցներ, 
կուտակիչների բանկաներ, բջջային հեռա-
խոսների մարտկոցներ, տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսված 
մարտկոցներ, էլեկտրական կուտակիչներ, 
նիկել-կադմիումական մարտկոցներ, տրանս-
պորտային միջոցների համար նախա-
տեսված էլեկտրական մարտկոցներ, 
գրպանի լապտերի համար մարտկոցներ և 
կուտակիչներ, էլեկտրական մարտկոցների 
կորպուսներ (պատյաններ կամ իրաններ), 
էլեկտրական կուտակիչների թիթեղների 
ցանցեր, մարտկոցների փորձարկման սարքեր, 
էլեկտրական մարտկոցների լիցքավորման 
սարքեր:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20161370  (111) 26011
(220) 19.10.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 19.10.2026

(730) Քամել Գրուփ Քո. Լթդ., CN 
(442) 16.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 9. մարտկոցներ, կուտակիչներ, 

փոքր կուտակիչներ, էլեկտրական մարտ-
կոցներ, էլեկտրոլիտային մարտկոցներ, 
կուտակիչների բանկաներ, բջջային հեռա-
խոսների մարտկոցներ, տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսված մարտ-
կոցներ, էլեկտրական կուտակիչներ, 
նիկել-կադմիումական մարտկոցներ, տրանս-
պորտային միջոցների համար նախա-
տեսված էլեկտրական մարտկոցներ, 
գրպանի լապտերի համար մարտկոցներ և 
կուտակիչներ, էլեկտրական մարտկոցների 
կորպուսներ (պատյաններ կամ իրաններ), 
էլեկտրական կուտակիչների թիթեղների 
ցանցեր, մարտկոցների փորձարկման սարքեր, 
էլեկտրական մարտկոցների լիցքավորման 
սարքեր:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20161371  (111) 26012
(220) 19.10.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 19.10.2026
(730) Քամել Գրուփ Քո. Լթդ., CN 
(442) 16.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 9. մարտկոցներ, կուտակիչներ, 

փոքր կուտակիչներ, էլեկտրական մարտ-
կոցներ, էլեկտրոլիտային մարտկոցներ, 
կուտակիչների բանկաներ, բջջային հեռա-
խոսների մարտկոցներ, տրանսպորտային 
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միջոցների համար նախատեսված մարտ-
կոցներ, էլեկտրական կուտակիչներ, 
նիկել-կադմիումական մարտկոցներ, տրանս-
պորտային միջոցների համար նախա-
տեսված էլեկտրական մարտկոցներ, 
գրպանի լապտերի համար մարտկոցներ և 
կուտակիչներ, էլեկտրական մարտկոցների 
կորպուսներ (պատյաններ կամ իրաններ), 
էլեկտրական կուտակիչների թիթեղների 
ցանցեր, մարտկոցների փորձարկման սարքեր, 
էլեկտրական մարտկոցների լիցքավորման 
սարքեր:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20161386  (111) 26013
(220) 24.10.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 24.10.2026
(730) «Ինտելեկտուալ ռենեսանս» հիմնադրամ, 
Երևան, Արաբկիր 21, շ. 10, բն. 8, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

_____________________

(210) 20161414  (111) 26014
(220) 31.10.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 31.10.2026
(730) Անահիտ Ադամյան, ք. Աբովյան, 
Երիտասարդական 1, բն. 48, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(526) «YEREVAN» բառը և «HALF MARATHON» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, նարնջագույն և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. մարզական միջոցառումների կազ-
մակերպում, մասնավորապես՝ մարաթոնների 
կազմակերպում:

_____________________

(210) 20161436  (111) 26015
(220) 04.11.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 04.11.2026
(730) «Քլինսոֆթ» ՍՊԸ, Երևան, Խանջյան 35, 
բն. 2, AM 
(442) 16.11.2016
(540) 

(526) «CLINICAL DELIVERY SYSTEM» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, կապույտ և մոխրագույն գունային 
հա մակ ցությամբ:
(511) 

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետա զոտություններ և մշակումներ. 
արդյու   նա  բերական վերլուծումների և 
հե տա   զո տությունների  ծառայություններ. հա -
մա  կարգ չային ապարատների և ծրագրերի մշա -
կում և կատարելագործում:

_____________________

(210) 20161450  (111) 26016
(220) 08.11.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 08.11.2026
(730) Արման Հովսեփյան, Երևան, Շիրակի 
4/12, AM 
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(442) 01.12.2016
(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, 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. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական և անտառային մթերքներ. չմշակված և 
մշակված հացահատիկ և սերմեր. կենդանիներ. 
թարմ մրգեր և բանջարեղեն. բնական բույսեր 
և ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

դաս 39. տրանսպորտային   փոխադրում-
ներ. ապրանքների փաթեթավորում և 
պահ պանում. ճանապարհորդությունների 
կազմակերպում.

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

_____________________

(210) 20161461  (111) 26017
(220) 10.11.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 10.11.2026
(730) «Արտ թիմ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
18, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշա կութային միջոցառումների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20161467  (111) 26018
(220) 14.11.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 14.11.2026
(730) Քրիստինե Ակսյոնովա, Երևան, 
Կուրղինյան 2, բն. 6, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(526) «STUDIO» բառը և «.am» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական 
և մշակութային միջոցառումների կազմակեր-
պում. մասնավորապես` առողջարանային 
և ֆիթնես ակումբների ծառայություններ, 
այն է՝ ծառայությունների, տարածքների, 
դասընթացների և սարքավորումների տրա-
մադրում ֆիթնես և ֆիզիկական վարժու-
թյունների ոլորտում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. 
մարդ  կանց և կենդանիների հիգիենիկ և 
կոսմե տիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ: 
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/2 

16 .06 . 20 17

(210) 20161498  (111) 26019
(220) 17.11.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 17.11.2026
(730) Յունիֆարմ, ինք., US 
(442) 01.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 3. օծանելիք. եթերային յուղեր. ոչ 

բուժական նպատակներով օգտագործվող 
կոսմետիկական միջոցներ. ոչ բուժական 
նպատակներով օգտագործվող լոսյոններ 
մազերի համար, ոչ բուժական նպատակներով 
օգտագործվող ատամի փոշիներ և մածուկ-
ներ. անուշաբույր ջուր. կոսմետիկական 
կրեմներ. լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. յուղեր օծանելիքների 
համար. հարդարանքի կաթ. ոչ բուժական 
նպատակներով օգտագործվող օճառներ. 
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ հիգիենիկ 
նպատակների համար, որոնք պատկանում 
են օծանելիքակոսմետիկական ապրանքների 
դասին, արդուզարդի պարագաներ. 
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման 
համար, բացառությամբ բժշկական նպա-
տակներով օգտագործվողների. շամպուններ. 
եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր).

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
նպատակների համար. մանկական սնունդ. 
ներառյալ՝ դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. հանքային 
ջրեր բժշկական նպատակների համար. սննդային 
նրբաթելեր. հանքային սննդային հավելումներ. 
սննդային հավելումներ. սառնաշաքարներ 
բժշկական նպատակների համար. լոսյոններ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քսուքներ դեղագործական նպատակների 
համար. բուժիչ յուղեր. դեղամիջոցներ մարդու 
համար. դիետիկ ըմպելիքներ բժշկական 
նպատակների համար. դեղաթուրմեր. 
թուրմեր բժշկական նպատակների համար. 
եփուկներ դեղագործական նպատակների 
համար. պաստեղներ դեղագործական 
նպատակների համար. մանկական սնունդ. 
բժշկական շրթնաքսուքներ. վիտամինային 

պատրաստուկներ. միկրոտարրերով պատրաս-
տուկներ մարդկանց և կենդանիների համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ. քիմիա-
դեղագործական պատրաստուկներ. քիմիական 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. դիե-
տիկ սննդամթերք բժշկական նպատակների 
համար. դեղագործական ապրանքներ. 
ծամոն բժշկական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներով տոգորված անձեռոցիկներ. 
օշարակներ դեղագործական նպատակների 
համար. ֆերմենտներ դեղագործական 
նպատակների համար. ֆոսֆատներ դեղա-
գործական նպատակների համար. դեղա-
բույսերով թեյեր բժշկական նպատակների 
համար. բուժիչ թեյեր. էլիքսիրներ 
(դեղագործական պատրաստուկներ).

դաս 16. թուղթ. ստվարաթուղթ և 
դրանցից պատրաստված իրեր. ներառյալ՝ 
պլակատներ. տետրեր. բրոշյուրներ. 
բուկլետներ. թղթեր. էջանիշեր. օրացույցներ. 
նկարներ. ծրարներ (գրասենյակային). 
ստվարաթղթե կամ թղթե տուփեր. թղթե 
կամ ստվարաթղթե փաթաթվածքներ շշերի 
համար. սոսնձաթղթիկներ կնքելու համար. 
կազմեր (գրասենյակային). թղթապանակներ. 
թղթե թաշկինակներ. գրասենյակային 
պիտույքներ. տպագիր արտադրանք. 
թղթե կամ ստվարաթղթե փաթեթավորում 
շշերի համար. թռուցիկներ (գովազդային 
թերթիկներ). լուսանկարներ. պիտակներ, ոչ 
մանածագործական, ինքնահոս գրիչներ. թղթե 
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ (ծրարներ, 
կապոցներ) փաթեթավորելու համար. պլաստ-
մասսայե թաղանթներ փաթեթավորման 
համար.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. ապրանքների 
ցուցադրում. մանրածախ վաճառքի նպա-
տակով ապրանքների ներկայացում լրատվա-
միջոցներով. վաճառքի առաջխաղացում 
երրորդ անձանց համար. դեղագործական 
միջոցների, անասնաբուժական և հիգիենիկ 
պատրաստուկների և բժշկական նշանակության 
նյութերի մեծածախ կամ մանրածախ վաճառք. 
նմուշների տարածում. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/2 

16 .06 . 20 17

(210) 20161528  (111) 26020
(220) 24.11.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 24.11.2026
(730) Նիլս Մալդեր, NL 
(442) 30.12.2016
(310) 015892714   (320) 05.10.2016   (330) EM
(540) 

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

դաս  9.   ձայնի   կամ   պատկերների  գրանց -
ման,   հաղորդման  կամ  վերարտադրման    
սար քեր. մագնիսական տեղեկակիրներ.  ձայնա -
գրման սկավառակներ. խտասկավառակներ. 
DVD-ներ և այլ թվային գրանցման կրիչներ. 
տվյալների  մշակման   սարքեր. համա կար գիչներ. 
համա կարգչային ծրագրային ապա հովում. 
հեռահաղորդակցական և հաղորդակ ցական 
սարքեր. հեռահաղորդակցական մալուխ-
ներ. հեռահաղորդակցական փոխար-
կիչ ներ. հեռահաղորդակցական լարեր. 
հեռա հաղորդակցական կոմուտաց ման վահան-
ներ. հեռահաղոր դակցա կան կապուղիների 
խտարարներ (մուլտիպլեքսորներ). հեռա-
հաղորդակցական ծրագրային ապահովում. 
հեռահաղորդակցական կապի ցանցային 
սխեմաներ. հեռակապի հաղորդիչներ. 
հեռահաղորդակցական ապարատներ. հեռահա-
ղորդակցական սարքավորումներ. հեռահա-
ղորդակցական սարքեր. հեռահաղորդակցական 
թվային սարքեր. հեռահաղորդակցական 
դյուրակիր սարքեր. հեռահաղորդակցական 
շարժական սարքեր. հեռահաղորդակցական 
էլեկտրոնային սարքեր. հեռահաղորդակցական 
էլեկտրական սարքեր. հեռահաղորդակցական 
կապի ցանցերի ալեհավաքներ. հեռա-
հաղորդակցական համակարգչային սարքա-

վո րումներ. հեռահաղորդակցական կապի 
թելքաօպտիկական սարքեր. հեռահա-
ղորդակցական մեկուսատախտակի 
տար րեր. համակարգչային ծրագրեր 
հեռահա ղորդակցության մեջ օգտագործման 
համար. հեռահա ղորդակցական սարքեր 
շարժական ցանցերի հետ օգտագործման 
համար. ցանցային ապարատներ և ծրագրեր. 
կիրառական ծրագրեր. խաղային ծրագրեր. 
ապակոդավորման սարքերի ծրագրեր. 
ծրագրային սարքավարներ. գրառված 
ծրագրային ապահովում և համակարգչային 
ծրագրեր. ներբեռնվող ծրագրային ապահովում. 
գաղտնիության պահպանության ծրագրային 
ապահովում. տեղեկակիրների ծրագրային 
ապահովում. զվարճությունների համար 
ծրագրային ապահովում. մուլտիմեդիային 
ծրագրային ապահովում. ուսուցողական 
ծրագրային ապահովում. ուսումնական ծրա-
գրային ապահովում. շարժական ծրագրային 
ապահովում. տվյալների անվտանգության 
ապահովման ծրագրային արտադրանք. կապի 
ապահովման ծրագրեր. ամբողջական փաթե-
թով ծրագրային ապահովում. համակարգային 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
խաղերի ծրագրային ապահովում. ցանցի 
կառավարման ծրագրային ապահովում. համա-
կարգչային ծրագրային հենահարթակներ. 
համացանցի միջոցով հաղորդագրությունների 
փոխանակման ծրագրային ապահովում. 
համակարգչային ծրագրային hավելվածներ. 
տվյալների հիմնապաշարների կառավարման 
ծրագրային ապահովում. օպերացիոն 
համակարգի ծրագրային ապահովում. համա-
կարգչային հեռախոսության ծրագրային 
ապահովում. տվյալների փոխանցման 
ծրագրային ապահովում. ինտերակտիվ 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
ներբեռնվող hավելվածներ համակարգչային 
ծրագրային ապահովման համար. շարժական 
հեռախոսների ծրագրային ապահովում. շար-
ժական սարքերի կառավարման ծրագրային 
ապահովում. ծրագրային ապահովում առցանց 
հաղոր դա գրությունների փոխանակման 
հա մար. համակարգչային որոնողական համա-
կարգերի ծրագրային ապահովում. կիրա ռա կան 
ծրա գրեր սմարթֆոնների համար. կիրառական 
ծրագրեր շարժական հեռախոսների համար. 
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կիրառական ծրագրեր անլար սարքերի 
համար. ցանցին մուտքի ապահովման 
սպասարկիչների համակարգային ծրագրեր. 
թվային հեռախոսային հենահարթակներ և 
ծրագրային ապահովում. սմարթֆոնների 
ներբեռնվող կիրառական ծրագրեր. ծրա-
գրային ապահովում էլեկտրոնային փոստի 
և հաղորդագրությունների փոխանակման 
համար. համակարգչային ծրագրային ապա-
հովում շարժական հեռախոսների համար. 
CD-ROM-ների վրա գրառված մուլտիմեդիային 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում ցանցի անլար 
կապի համար. ծրագրային ապահովում և 
աշխատածրագրեր շարժական սարքերի 
համար. ներբեռնվող կիրառական ծրագրեր 
սմարթֆոնների համար. կապի ծրագրային 
ապահովում  համաշխարհային համակարգ-
չային ցանցերի միացման համար. կապի 
ծրագրային ապահովում համակարգչային 
ցանցի օգտատերերի միջև կապի 
ապահովման համար. կիրառական ծրագրեր 
համացանցի միջոցով սոցիալական ցանցերի 
ծառայությունների տրամադրման համար. 
ներբեռնվող համակարգչային ծրագրային 
ապահովում պատկերների, գրաֆիկաների, 
ձայնա-, տեսատվյալների և տեքստերի մշակման 
համար. շարժական հավելվածներ. շարժական 
կիրառական ծրագրեր. հաղորդագրությունների 
ակնթարթային փոխանակման ծրագրային 
ապահովում շարժական հեռախոսների և ձեռքի 
սարքերի համար. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում սոցիալական ցանցերի համար. 
համակարգչային ծրագրերի մշակման միջոց-
ներ. համակարգչային ծրագրային ապա-
հովում որպես կիրառական ծրագրավորման 
ինտերֆեյս (API) օգտագործման համար. 
կիրառական ծրագրավորման ինտերֆեյս (API) 
շինարարական ծրագրային հավելվածներում 
օգտագործման համար. կիրառական ծրա-
գրավորման ինտերֆեյս (API) սոցիալական 
ցանցերի առցանց ծառայությունները 
դյուրացնող համակարգչային ծրագրերի 
համար, ինչպես նաև տվյալների առբերման, 
վերբեռնման, ներբեռնման, մուտքի ապա-
հովման և կառավարման համար. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում վիրտուալ 
հասարակության ստեղծման, կառավարման 

և նրա հետ համագործակցության համար. 
համակարգչային ծրագրային ապա հովում 
պատկերների, ձայնատեսային բովան-
դակության և տեսաբովանդակության ձևա-
փոխման և փոխանցման ապահովման համար. 
ծրագրային ապահովում էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների ուղարկման և ընդուն-
ման համար. ծրագրային հավելվածներ 
համացանցի և կապի այլ ցանցերի միջոցով 
տեքստային հաղորդագրությունների, ակնթար-
թային հաղորդագրությունների, առցանց 
բլոգային ամսագրերի, տեքստերի, վեբ-հղում-
ների և պատկերների փոխանցման, մուտքի 
ապահովման, կազմակերպման և կառավարման 
համար. ներբեռնվող առցանց էլեկտրոնային 
հրատարակություններ. ներբեռնվող ծրագրային 
ապահովում շարժական հավելվածի տեսքով 
համակարգիչների, ձեռքի դյուրակիր թվային 
էլեկտրոնային հաղորդակցական սարքերի, 
շարժական սարքերի հետ օգտագործման 
համար, ինչպես նաև կապի դյուրացման 
նպատակով լարով ու անլար հաղորդակցական 
սարքերի հետ օգագործման համար. ծրագրային 
ապահովում համաշխարհային համակարգ-
չային ցանցի միջոցով տեղեկատվությանը 
մուտքի ապահովման, դրա փոխանցման և 
ստացման համար. հեռահաղորդակցական 
շարժական հեռախոսային լսափողեր. շարժա-
կան հեռախոսներ. ծրագրային սարքա-
վարներ հեռահաղորդակցական ցանցերի և 
հեռահաղորդակցական սարքերի համար. 
էլեկտրոնային հրատարակություններ (ներ-
բեռնվող), SIM քարտեր. մագնիսական 
ծածկագրությամբ քարտեր. չիպեր (ինտեգրալ 
սխեմաներ). էլեկտրոնային սարքեր հեռահա-
ղորդակցության, հեռախոսային կայանների, 
հեռախոսահամարի ցուցադրման և ռադիո-
փեյջինգային սարքերի ոլորտում օգտագործման 
համար. էլեկտրոնային սարքեր ազդանշանների 
հեռակառավարման համար. էլեկտրոնային 
ազդանշանների հաղորդիչներ. հաղորդիչներ 
հեռախոսների համար. հաղորդիչներ (հեռա-
հաղորդակցություն). հեռախոսների էլեկտրո-
նային տեղեկատուներ. տվյալների մագնիսական 
և օպտիկական կրիչներ և միջավայրեր. 
սարքեր և սարքավորումներ ձայնի, պատկերի 
կամ տվյալների հեռարձակման, գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման համար. 
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հիշողության քարտեր և դրանց ընթերցիչներ. 
վերոհիշյալ  ապրանքների մասեր և կցամասեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. շուկայավարում, գովազդ և 
վաճառքի օժանդակման ծառայություններ. 
առցանց գովազդային և շուկայավարման 
ծառայություններ. շուկայի հետազոտման 
և տեղեկատվական ծառայություններ. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. երրորդ 
անձանց ապրանքների ու ծառայությունների 
խթանում համակարգչի և կապի ցանցերի 
միջոցով. գործնական ցանցերի առցանց 
ծառայություններ. գովազդի տարածում երրորդ 
անձանց համար առցանց էլեկտրոնային կապի 
ցանցերի միջոցով. գործնական տվյալների 
վերլուծություն. գործնական վիճակագրական 
տեղեկատվության տրամադրում. գործ-
նական ցանցերի ծառայություններ. 
գործնական տեղեկատվության տրամադրում 
համաշխարհային համակարգչային ցան-
ցում տվյալների առցանց էլեկտրոնային 
հիմնապաշարի միջոցով. առցանց գովազ-
դային ցանցերի ծառայություններ սոցիալական 
ցանցերի օգտատերերին գործարարության հետ 
կապ ապահովելու համար. խորհրդակցական 
ծառայություններ գործարարության ասպա-
րեզում. գործարար գործունեության 
մոնիտորինգ, այն է՝ ճգնաժամային գործնական 
արդյունավետության ցուցանիշների վերլու-
ծություն իրական ժամանակում ստացվող 
տվյալների հիման վրա. համակարգչայնացված 
տվյալների հիմնապաշարների կառավարում. 
համակարգչային ցանցերում տեղակայված 
տեղեկատվության, կայքերի և ռեսուրսների 
որոնում և առբերում երրորդ անձանց 
համար. ինտերակտիվ գովազդային նյու-
թերի տարածում. գովազդային միջոց ների 
օգտագործման պլանավորում (մեդիա  պլա-
նավորում) և գովազդային միջոցների գնման 
ծառայություններ. խորհրդակ ցական ծառա-
յու թյուններ բրենդի վերա բերյալ. գովազ-
դային նյութերի ձևավորում երրորդ 
աձանց համար. շուկայի հետազոտում և 
տեղեկատվության տրամադրում. գործ-
նական և գովազդային ծառայություններ. 

գովազդային ծառայություններ գովազդի 
արդյունավետության մոնիտորինգի համար. 
խորհրդակցական ծառայություններ գովազդի 
ոլորտում. խորհրդակցական ծառայություններ 
գովազդի ոլորտում, մասնավորապես՝ 
երրորդ անձանց մարքեթինգային գործու-
նեության կազմակերպում ըստ իրենց 
պահանջների. առևտրային տեղեկատվության 
ծառայություններ. գովազդի կառավարում. 
վարչարարական ծառայություններ համա-
կարգչի և կապի ցանցերի միջոցով երրորդ 
անձանց ապրանքների և ծառայությունների 
ձեռքբերումը դյուրացնելու նպատակով. 
տեղեկատվական, խորհրդակցական և 
խորհրդա տվական ծառայություններ վերո-
հիշյալի վերաբերյալ. տվյալների հիմնա-
պաշարների կառավարում.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապ ված գործառնություններ. ֆինան-
սական գործառնություններ. ֆինան-
սական գործառնությունների մշակման 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ հաշվանց-
ման (քլիրինգի) և համապատասխանեցման 
ֆինանսական գործառնություններ համա-
կարգչի և կապի ցանցերի միջոցով. վճարում-
ների մշակման ծառայություններ. հաշիվն երի 
վճարային տվյալների էլեկտրոնային մշակում 
և փոխանցում    համակարգիչների    և    
կապի ցանցերի օգտատերերի համար. 
դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
դրամի փոխանցում էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգով. հաշիվների 
վճարման ծառայություններ. ֆինանսական 
ծառայություններ, այն է՝ պահվող գումարով 
առցանց էլեկտրոնային հաշիվների 
տրամադրում էլեկտրոնային միջավայրում. 
դրամական միջոցների կառավարում. կանխիկ 
վճարումների ծառայություններ և գործարքների 
իրավազորության, իսկության հաստատման 
և պարտքի մարման ծառայություններ. 
էլեկտրոնային առևտրի համար վճարման 
ծառայություններ. էլեկտրոնային  առևտրի 
համար վճարման ծառայություններ, այն 
է՝ կուտակային հաշիվների ստեղծում 
համացանցում ապրանքների ու ծառայու-
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թյունների գնման համար. ֆինանսական 
գործարքների ծառայություններ, այն է՝ ապահով 
քլիրինգային առևտրային գործարքների 
տրամադրում էլեկտրոնային կապի ցանցերի 
միջոցով. բազմատեսակ վճարային 
ծառայությունների տրամադրում. սպասար կում 
կրեդիտ քարտերով, ինչպես նաև հաշիվների 
փոխանցում և դրանց վճարում համաշխար-
հային համակարգչային ցանցի միջոցով. 
հեռակա վճարումների ծառայություններ. 
էլեկտրոնային վճարման և տեղեկատվության 
կառավարման ծառայություններ. էլեկտրո-
նային դրամական միջոցների փոխանցում 
հեռահաղորդակցության միջոցով. հեռահա-
ղորդակցական անլար սարքերի ու 
սարքավորումների միջոցով տրամադրվող 
վճարային ծառայություններ. տեղեկատվական, 
խորհրդակցական և խորհրդատվական ծառա-
յություններ վերոհիշյալի վերաբերյալ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. կապի 
ծառայություններ շարժական հեռախոսի 
միջոցով. ռադիոհեռախոսային կապի 
ծառայություններ. ռադիոռելեային կապի 
ծառայություններ. արբանյակային կապի 
ծառայություններ. հեռախոսային կապի 
ծառայություններ. ֆաքսիմիլային փոխանցման 
ծառայություններ. հայտարարությունների 
էլեկտրոնային տախտակների ծառայու թյուններ. 
հեռահաղորդակցության երթուղման և միացման 
ծառայություն ներ. հաղոր դա   գրու թյունների և 
պատկերների     համա կարգ  չայնացված     փոխան-
ցում. հաղորդագրությունների, լուսանկարների 
և տեսապատկերների փոխանցում շարժական 
հեռախոսային ծառայությունների և արբանյակի 
միջոցով. հեռախոսային ծառայություններ. 
հեռախոսային բաժանորդագրման ծառա-
յություններ. էլեկտրոնային փոստի ծառայու-
թյուններ. օգտատերերին համաշխարհային 
համակարգչային ցանց մուտքի տրամադրում 
տեղեկատվության լայն սպեկտրի վերա-
բերյալ տվյալների փոխանցման և 
ընդունման համար. օգտատերերին համաշ-
խարհային ցանց մուտքի տրամադրում. 
համաշխարհային համակարգչային ցանցին 
հեռահաղորդակցական միացումների տրամա-
դրում. հեռակոնֆերանսների ծառայություններ. 
տեսաhեռակոնֆերանսների ծառայություններ. 
հեռահաղորդակցական սարքավորումների 

վարձույթ. հեռախոսային սարքավորումների 
վարձույթ. տվյալների փոխանցման և ընդունման 
ծառայություններ հեռահաղորդակցական 
ցանցերի միջոցով. համակարգչի և 
հեռահաղորդակցական ցանցերի միջոցով 
հասանելի ձայնի, տվյալների, ձայնային 
տվյալների, տեսատվյալների, տեքստերի և 
գրաֆիկաների էլեկտրոնային փոխանակում. 
հաղորդագրությունների ակնթարթային 
փոխա նակման ծառայություններ. համա-
ցանցային կանխագրերի միջոցով ձայնի 
փոխանցման ծառայություններ (VoIP). 
ձայնային հեռակոնֆերանսներ. վեբ-
հաղորդագրությունների ծառայություններ. 
օգտատերերի միջև թվային լուսանկարչական 
ֆայլերի, տեսա- և ձայնատեսային 
բովանդակության էլեկտրոնային փոխանցում 
հավասարազոր սարքերի միջոցով. 
համակարգչին, էլեկտրոնային և առցանց 
տվյալների հիմնապաշարներին մուտքի 
տրամադրում. հեռահաղորդակցական 
ծառայու  թյուններ, այն է՝ տվյալների, հաղորդա-
գրությունների, գրաֆիկաների, պատկերների, 
ձայնային տվյալների, տեսատվյալների և 
տեղեկատվության էլեկտրոնային փոխանցում. 
առցանց բանավեճային համաժողովների, 
հաղորդագրությունների ակնթարթային 
փոխանակման և հայտարարությունների 
էլեկտրո նային տախտակների  հասանելիու թյան 
ապահովում. սոցիալական ցանցերի ոլորտում 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարներ 
մուտքի տրամադրում. ձայնային տվյալների, 
տեքստերի և տեսատվյալների հեռարձակում 
համակարգչի կամ կապի այլ ցանցերի միջոցով. 
առցանց համաժողովների տրամադրում 
ընդհանուր հետաքրքրությունների թեմաների 
շուրջ հաղորդակցվելու նպատակով. 
առցանց և հեռահաղորդակցական սար-
քերի տրամադրում համակարգիչների, 
շարժական և ձեռքի համակարգիչների 
և լարով ու անլար կապի սարքերի 
օգտատերերի միջև իրական ժամանակում 
փոխհարաբերությունների հաստատման 
նպա տակով. հաղորդագրությունների 
ակնթար թային փոխանցման, վեբ-հաղորդա-
գրությունների փոխանցման և տեքստային 
հաղորդագրությունների փոխանցման ծառա-
յություններ. բրոդքասթինգի ծառայություններ 
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(հեռարձակման ծառայություններ). վեբ-
քասթինգի ծառայություններ (լայնամասշտաբ 
հեռարձակման ծառայություններ համացանցի 
միջոցով). խորհրդատվական, տեղեկատվական 
և խորհրդակցական ծառայություններ 
վերոհիշյալի վերաբերյալ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
լուսանկարում և տեսազվարճությունների 
ծառայություններ. առցանց ամսագրերի, 
մասնավորապես՝ օգտագործողի կող-
մից որոշված բովանդակությամբ վեբ-
լոգների (բլոգների) հրատարակում. 
առցանց էլեկտրոնային ոչ ներբեռնելի 
հրատարակությունների հրապարակում, 
առ ցանց ամսագրերի, այն է՝ սոցիալական 
ցանցերի ոլորտում օգտագործողի կողմից 
որոշված բովանդակությամբ բլոգների 
հրապարակում. առցանց ամսագրերի, այն է՝ 
ընդհանուր հետաքրքրությունների ոլորտում 
անձնական տեղեկատվություն և կարծիքներ 
պարունակող բլոգների հրապարակում. 
տեղեկատվության տրամադրում բազմատեսակ 
թեմաների վերաբերյալ՝ ժամանցային կամ 
մշակութային նպատակներով. պարբե -
րա կանների հրատարակում. առցանց 
ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային հրատա-
րակությունների տրամադրում. զվար-
ճությունների կամ կրթության վերաբերյալ 
առցանց տեղեկատվության տրամադրում 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարի 
կամ համաշխարհային համակարգչային 
ցանցի միջոցով. զվարճությունների 
ոլորտում համակարգչային, էլեկտրոնային 
և առցանց տվյալների հիմնապաշարների 
տրամադրում կրթական, ժամանցային և 
զվարճության նպատակով օգտագործման 
համար. տեղեկատվական, խորհրդակցական 
և խորհրդատվական ծառայություններ 
վերոգրյալի վերաբերյալ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյունա բերական վերլուծումների և հետա-
զոտությունների ծառայություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում 

և կատարելագործում. համակարգչային 
ծրագրային ապահովման սպասարկում, 
զարգացում և մշակում. համակարգչային 
ծրագրավորում. համակարգչային համա-
կարգերի վերլուծություն. հեռահա-
ղորդակցական սարքերի մշակում և 
նախագծում. ոչ ներբեռնելի առցանց ծրագրերի 
տրամադրում. ոչ ներբեռնելի առցանց 
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում. ոչ ներբեռնելի առցանց ծրա-
գրերի և աշխատածրագրերի ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում ակնթարթային 
հաղորդագրությունների փոխանակման 
համար. համաշխարհային համակարգչային 
ցանցի միջոցով մատչելի ոչ ներբեռնելի 
ծրագրային ապահովում համակարգչային 
աշխատածրագրերի կառավարման համար. 
ոչ ներբեռնելի համացանցային զննարկիչի 
ծրագրերի առցանց տրամադրում. ոչ ներբեռնելի 
շարժական կապի սարքերի ծրագրային 
ապահովման տրամադրում համակարգիչների, 
շարժական համակարգիչների և շարժական 
կապի սարքերի միջոցով համացանցին անլար 
մուտքի բարելավման համար. ծրագրային  
ապահովման մշակում և կատարելագործում 
գրանցված օգտատերերի համար առցանց 
միջավայրի ստեղծման նպատակով՝ 
բանավեճերում և առցանց համայնքներում 
մասնակցելու, ինչպես նաև սոցիալական 
ցանցերում ներգրավելու համար. էլեկտրոնային 
սարքերի հոսթինգ երրորդ անձանց համար 
հաղորդակցական ցանցերի միջոցով 
բանավեճերի կազմակերպման և անցկացման 
նպատակով. կիրառական ծառայություններ 
տրամադրողների ծառայություններ (ASP). 
աշխատածրագրերի, ծրագրային ապահովման, 
վեբ-կայքերի և տվյալների հիմնապաշարների 
տրամադրում, հոսթինգ, կառավարում, 
կատարելագործում և սպասարկում. կիրառական 
ծառայություններ տրամադրողների (ASP) 
կողմից  ծրագրերի տրամադրում  համակարգչի 
և համակարգչային կապի ցանցերի միջոցով 
էլեկտրոնային մեդիայի կամ տեղեկատվության 
ստեղծումը, խմբագրումը, վերբեռնումը, 
ներբեռնումը, մուտքի ապահովումը, դիտումը, 
փոխանցումը, ցուցադրումը, նշումը, բլոգների 
վարումը (բլոգինգը), հոսքային փոխանցումը, 
կապակցումը, ծանոթագրումը, մեկնաբանումը, 
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ներդրումը, հաղորդումը և համատեղ 
օգտագործումը կամ այլ կերպ տրամադրումն 
ապահովելու կամ դյուրացնելու նպատակով. 
աշխատածրագրերի, ծրագրային ապահովման, 
վեբ-կայքերի և տվյալների հիմնապաշարների 
տրամադրում, հոսթինգ, կառավարում, 
կատարելագործում և սպասարկում անլար 
կապի, շարժական տեղեկատվական մուտքի 
և տվյալների հեռակառավարման ոլորտում՝ 
ձեռքի համակարգիչներին, լեփթոփներին 
և շարժական էլեկտրոնային սարքերին 
բովանդակության անլար տեղհասցնման 
նպատակով. ցանցերի առցանց սպասարկման 
ծրագրերի մշակում և կատարելագործում, 
որը թույլ է տալիս օգտատերերին 
փոխանցել և համատեղ օգտագործել անձի 
նույնականացման տվյալները բազմաթիվ 
առցանց սարքերի միջոցով. ոչ ներբեռնելի 
ծրագրային hավելվածներին ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում սոցիալական 
ցանցերի համար. առցանց սարքերի հոսթինգ 
ինտերակտիվ բանավեճերի անցկացման 
համար, մասնավորապես այն սարքերի, որոնք 
թույլ են տալիս օգտատերերին վերբեռնել, 
ձևափոխել և համատեղ օգատագործել ձայնա-, 
տեսատվյալներ, լուսանկարչական պատկեր-
ներ, տեքստեր, գրաֆիկաներ և տվյալներ. 
ծրագրային ապահովում որպես ծառայութուն 
(SAAS). ծրագրային ապահովում որպես 
ծառայութուն (SAAS), որը ներառում է ծրագրեր 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով էլեկտրոնային հաղորդագրությունների 
ընդունման մասին ազդանշանի ուղարկման 
համար. մշակման, նախագծման, 
հետազոտման, կատարելագործման և 
թեստավորման ծառայություններ շարժական 
աշխատածրագրերի ոլորտում. ծրագրերի 
հոսթինգ երրորդ անձանց համար՝ մարդկանց 
և կազմակերպությունների միջև կապի 
ապահովման նպատակով համակարգիչների 
և շարժական սարքերի միջոցով՝ անլար և 
լարով ցանցերի կիրառմամբ. տեխնիկական 
խորհրդակցություն շարժական կիրառական 
ծրագրերի կատարելագործման ոլորտում՝ 
տրամադրելով ոչ ներբեռնելի համակարգչային 
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագործում 
կապի դյուրակիր էլեկտրոնային սարքերի, այն 
է շարժական հեռախոսների, սմարթֆոնների, 

ձեռքի համակարգիչների և համակարգչային 
պլանշետների շարժական ծրագրային հավել-
վածների կատարելագործման, գնահատման, 
թեստավորման և տեխնիկական սպասարկման 
համար. տեղեկատվական, խորհրդատվական և 
խորհրդակցական ծառայություններ վերոգրյալի 
վերաբերյալ.

դաս 45. առցանց սոցիալական ցանցերի 
ծառայություններ, նաև ժամանցային 
նպատակներով. համացանցի միջոցով 
սոցիալական ցանցերի ծառայություններ. 
ներբեռնվող շարժական աշխատածրագրերի 
կամ համացանցում վեբ-կայքի միջոցով 
մատչելի առցանց սոցիալական ցանցերի 
ծառայություններ. իրավաբանական ծառա-
յություններ. անվտանգության ծառայություններ 
սեփականության և անհատի պաշտպանության 
համար. սոցիալական կայքերի օգտատերերի 
ներկայացման, սոցիալական ցանցերի և 
ծանոթությունների ծառայություններ. համա-
ցանցի միջոցով ներկայացման, սոցիալական 
ցանցերի ստեղծման և ծանոթությունների 
ծառայություններ. առցանց սոցիալական 
ցանցերի ծառայություններ սոցիալական 
կայքերի օգտատերերի ներկայացման կամ 
անհատների միջև փոխհարաբերությունների 
դյուրացման համար. համացանցի կամ այլ 
համակարգչի կամ կապի ցանցերի միջոցով 
տրամադրվող սոցիալական ցանցերի 
ծառայություններ. տեղեկատվության տրամա-
դրում սոցիալական ցանցերի ոլորտում. 
սոցիալական ցանցերի ծառայություններ, 
այն է՝ տեղեկատվության և զրույցների 
փոխանակման համար հնարավորությունների 
ընձեռում ապրանքի դիտարկման միջոցով. 
անձի նույնականացման տեղեկատվության 
իսկության ստուգում. օգտատերերի իսկության 
ստուգում. նույնականացման իսկության 
ստուգում. առցանց համակարգչային 
տվյալ ների հիմնապաշարների և առցանց 
որոնման հնարավորությամբ տվյալների 
հիմնապաշարների տրամադրում սոցիալական 
ցանցերի ոլորտում. տեղեկատվական, 
խորհրդատվական և խորհրդակցական ծառա-
յություններ վերոգրյալի վերաբերյալ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________
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(210) 20161571  (111) 26021
(220) 02.12.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 02.12.2026
(730) Սթեֆֆորդ-Միլլեր (Այըրլենդ) Լիմիթիդ, IE 
(442) 16.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 3. պատրաստուկներ և նյութեր 

ատամների պրոթեզների մաքրման համար.
դաս 5. պատրաստուկներ և սոսնձող 

նյութեր ատամների պրոթեզների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20161586  (111) 26022
(220) 06.12.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 06.12.2026
(730) Սպառողների իրավունքների 
պաշտպանության և մարդու բարեկեցության 
ոլորտում հսկման Դաշնային ծառայության 
«Էպիդեմիոլոգիայի կենտրոնական Գիտա-
Հետազոտական Ինստիտուտ» գիտության 
դաշնային բյուջետային հաստատություն, RU 
(442) 16.12.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, կապույտ և սպիտակ գունային համակ-
ցու թյամբ:
(511) 

դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ). 
ակոնիտին. ալկալոիդներ բժշկական 
նպատակների համար. ալգինատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ալգիցիդներ. ալդեհիդներ դեղագործական 
նպատակների համար. ոսկու ամալգամներ 
(սնդկազոդք) ատամների համար. 
ատամնաբուժական ամալգամներ (սնդկա-
զոդք). ամինաթթուներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. ամինաթթուներ 

բժշկական նպատակների համար. 
ցավազրկողներ. անզգայացնող միջոցներ. 
հակաբիոտիկներ. հականեխիչներ. լրացված 
ճամփորդական դեղատուփեր. առաջին 
օգնության լրացված դեղատուփեր. ալյումինի 
ացետատ դեղագործական նպատակների 
համար. ացետատներ դեղագործական 
նպատակների համար. մանրէասպաններ. 
բալզամներ (բալասաններ) բժշկական 
նպատակների համար. հիգիենիկ կալանդներ 
(բանդաժներ). վիրակապային կալանդներ 
(բանդաժներ). բիոցիդներ. ապարանջաններ 
բժշկական նպատակների համար. 
հակառևմատիկ ապարանջաններ. բրոմ 
դեղագործական նպատակների համար. թուղթ 
մանանեխային սպեղանիների համար. կպչուն 
թուղթ ճանճերի դեմ. հատուկ նյութերով 
տոգորված թուղթ ցեցերի դեմ. վազելին 
բժշկական նպատակների համար. 
պատվաստանյութեր. թթվածնային վաննաներ 
(լոգանքներ). հականեխիչ բամբակ. 
ապանեխված բամբակ. խոնավածուծ բամբակ.  
բամբակյա կտորներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. բամբակ բժշկական 
նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
ռադիոլոգիական ցայտունակ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար.  
սնուցիչ նյութեր միկրոօրգանիզմների համար. 
ռադիոակտիվ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. ազոտաթթվական 
հիմնային բիսմութ դեղագործական 
նպատակների համար. պատրինջի ջուր 
դեղագործական նպատակների համար. ծովի 
ջուր բուժիչ լոգանքների համար. հանքային 
ջրեր բժշկական նպատակների համար. 
ստորերկրյա տաք ջրեր. սննդային նրբաթելեր. 
կաղապարամոմեր ատամնաբուժական 
նպատակների համար. գազեր բժշկական 
նպատակների համար. գվայակոլ 
դեղագործական նպատակների համար.  
հեմատոգեն. հեմոգլոբին. հիդրաստին. 
հիդրաստինին. գլիցերին բժշկական 
նպատակների համար. գլիցերաֆոսֆատներ. 
խաղողաշաքար (գլյուկոզա) բժշկական 
նպատակների համար. բոգ ( օձադեղ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
հորմոններ բժշկական նպատակների համար. 
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մանանեխ դեղագործական նպատակների 
համար. մանանեխի սպեղանի. ցեխեր 
լոգանքների համար. բուժիչ ցեխեր. դեղնախեժ 
բժշկական նպատակների համար. գուրյուն-
բալզամ (բալասան) բժշկական նպատակների 
համար. հոտազերծիչներ, բացառությամբ 
մարդկանց կամ կենդանիների համար 
նախատեսվածների. հոտազերծիչներ 
հագուստի կամ մանածագործվածքային 
արտադրանքի համար.  օդը թարմացնող 
հոտազերծիչներ. դիաստազ (խմորիչ) 
բժշկական նպատակների համար. դիգիտալին. 
սննդային հանքային հավելումներ. սննդային 
հավելումներ. սպիտակուցային սննդային 
հավելումներ. սննդային հավելումներ 
կենդանիների համար. սննդային հավելումներ 
կազեինից. սննդային հավելումներ լեցիթինից. 
սննդային հավելումներ կտավատի սերմի 
յուղից. սննդային հավելումներ ակնամոմից. 
սննդային հավելումներ պրոտեինից. 
պրոտեինից սննդային հավելումներ 
կենդանիների համար. սննդային հավելումներ 
մայր մեղվի կաթից. սննդային հավելումներ 
բույսերի ծաղկափոշուց. սննդային հավելումներ 
ցորենի ծիլերից.  սննդային հավելումներ 
կտավատի սերմերից. սննդային հավելումներ 
ֆերմենտներից. խմորիչներ դեղագործական 
նպատակների համար. դոնդողանյութ 
(ժելատին) բժշկական նպատակների համար. 
ձկան յուղ. իզոտոպներ բժշկական 
նպատակների համար. միջատասպան 
միջոցներ. յոդ դեղագործական նպատակների 
համար. յոդիդներ դեղագործական 
նպատակների համար. ալկալիական 
մետաղների յոդիդներ դեղագործական 
նպատակների համար. յոդաֆորմ. կալոմել 
(սնդիկի քլորիդ). թթու գինեքար դեղագործական 
նպատակների համար. գինեքար 
դեղագործական նպատակների համար. 
քափուր բժշկական նպատակների համար. 
դեղապատիճներ. պատիճներ դեղագործական 
նպատակների համար. արյուն կանգնեցնող 
մատիտներ. գորտնուկներ բուժող մատիտներ. 
կաուստիկ մատիտներ. մատիտներ գլխացավի 
դեմ. կարբոնիլ (հակամակաբուծային միջոց). 
կաուստիկներ դեղագործական նպատակների 
համար. կաշու (ակացիայի, արմավենու 
էքստրակտ) դեղագործական նպատակների 

համար. քվասիա (տոնուսը բարձրացնող միջոց) 
բժշկական նպատակների համար. քվեբրախո 
(դաբաղային էքստրակտ) բժշկական 
նպատակների համար. թթվածին բժշկական 
նպատակների համար. գխտորաթթու 
դեղագործական նպատակների համար. 
թթուներ դեղագործական նպատակների 
համար. սոսինձ ատամի պրոթեզների համար. 
կպչուն ժապավեններ բժշկական նպատակների 
համար. ցողունային բջիջներ անասնաբուժա-
կան նպատակների համար. ցողունային 
բջիջներ բժշկական (բուժական) նպատակների 
համար. կոկաին. կոլոդիում դեղագործական 
նպատակների համար. հակակոշտուկային 
օղակներ ոտքերի համար. հակառևմատիկ 
օղակներ. դեղերով տոգորված կոնֆետներ. 
արջընկույզի կեղև (տոնուսը բարձրացնող 
միջոց) բժշկական նպատակների համար. 
ծառերի կեղևներ դեղագործական 
նպատակների համար. մայրու կեղև, որն 
օգտագործվում է որպես ռեպելենտ՝ վանիչ 
նյութ. կենդուրանգի կեղև բժշկական 
նպատակների համար. կրոտոնի կեղև. 
մանգրենու կեղև դեղագործական նպատակների 
համար. միրոբալանի կեղև դեղագործական 
նպատակների համար. քինաքինայի (խինինի) 
կեղև բժշկական նպատակների համար. բուժիչ 
արմատներ. խավարծիլի արմատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ծվատուք բժշկական նպատակների համար. 
օսլա դիետիկ կամ դեղագործական 
նպատակների համար. կրեոզոտ (փայտի 
տոգորանյութ) դեղագործական նպատակների 
համար. արյուն բժշկական նպատակների 
համար. միկրոօրգանիզմների մանրէախմբեր 
բժշկական կամ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. կուրարե (ուժեղ թույն). լաքեր 
ատամների համար. մատուտակ 
դեղագործական նպատակների համար. 
կաթնաշաքար (լակտոզ) դեղագործական 
նպատակների համար. սառնաշաքարներ 
բժշկական նպատակների համար. կպչուն 
սպեղանիներ. դեղեր փորկապության դեմ. 
լեցիթին բժշկական նպատակների համար. 
լոսյոններ անասնաբուժական նպատակների 
համար. լոսյոններ շների համար. լոսյոններ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քսանյութեր ինտիմ նպատակների համար. 
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լուպուլին դեղագործական նպատակների 
համար. մագնեզիա դեղագործական 
նպատակների համար. քսուքներ. քսուքներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քսուքներ արևայրուքի դեմ. սնդիկային 
քսուքներ. ցրտահարությունից պաշտպանող 
քսուքներ դեղագործական նպատակների 
համար. թանզիֆ վիրակապերի համար. բուժիչ 
յուղեր. մանանեխի յուղ դեղագործական 
նպատակների համար. քափուրի յուղ բժշկական 
նպատակների համար. գերչակի յուղ բժշկական 
նպատակների համար. բևեկնայուղ 
դեղագործական նպատակների համար. 
սամիթի յուղ բժշկական նպատակների համար. 
մածիկներ (մաստիկա) ատամների համար. 
ատամնաբուժական հղկանյութեր. նյութեր 
ատամների ծեփապատճենների համար. 
նյութեր ատամնալցման համար. բժշկական 
վիրակապման նյութեր. վիրաբուժական 
վիրակապման նյութեր. դեղամիջոցներ. 
դեղամիջոցներ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. դեղամիջոցներ 
շիճուկաբուժության համար. դեղամիջոցներ 
մարդու համար. ատամնաբուժական 
դեղամիջոցներ. մենթոլ. միքստուրաներ. 
մոլեսկին (բամբակե գործվածք) բժշկական 
նպատակների համար. նշի կաթ դեղագործական 
նպատակների համար. մայր մեղվի կաթ 
դեղագործական նպատակների համար. 
կաթնային ֆերմենտներ դեղագործական 
նպատակների համար. իռլանդական մամուռ 
բժշկական նպատակների համար. ալյուր 
դեղագործական նպատակների համար. ալյուր 
կտավատի սերմից դեղագործական 
նպատակների համար. ձկան ալյուր 
դեղագործական նպատակների համար. կպչուն 
ճանճորսներ.  դաղձ (անանուխ) դեղագոր-
ծական նպատակների համար. դիետիկ 
ըմպելիքներ բժշկական նպատակների համար. 
ածիկակաթից ըմպելիքներ բժշկական 
նպատակների համար. թմրադեղեր. 
դեղաթուրմեր. յոդի թուրմ. էվկալիպտի 
(նիվենու) թուրմ դեղագործական նպատակների 
համար. թուրմեր բժշկական նպատակների 
համար. ափիոն. օպոդելդոկ. եփուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
հակամակաբուծային վզակապներ կենդա-
նիների համար. մատուտակի ձողիկներ 

դեղագործական նպատակների համար. 
ծծմբային ձողիկներ (ախտահանիչ միջոցներ). 
պաստեղներ դեղագործական նպատակների 
համար. պեկտիններ դեղագործական 
նպատակների համար. պեպսիններ 
(ֆերմենտներ) դեղագործական նպատակների 
համար. պեպտոններ դեղագործական նպա-
տակների համար. ջրածնի պերօքսիդ բժշկական 
նպատակների համար. մանկական սնունդ. 
բժշկական տզրուկներ. արյան պլազմա. 
բժշկական սպեղանիներ. բժշկական 
նպատակներով օգտագործվող աչքի 
վիրակապեր. վիրակապեր տաք կոմպրեսների 
համար. վիրակապեր կոմպրեսների համար. 
ուսի վիրաբուժական վիրակապեր. խան-
ձարուրներ (մանկական տակաշորեր). 
կոշտուկային բարձիկներ. բարձիկներ կրծքով 
կերակրելիս օգտագործելու համար. բժշկական 
շրթնաքսուքներ. փոշի ճանճասպեղանուց. 
պիրետրումի փոշի. գոտիներ կանացի հիգիենիկ 
միջադիրների համար. հակադիուրետիկ 
պատրաստուկներ. մանրէական պատրաս-
տուկներ բժշկական և անասնաբուժական 
նպատակների համար. մանրէաբանական 
պատրաստուկներ բժշկական և անասնա-
բուժական նպատակների համար. 
բալասանային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. սպիտակուցային 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. բիսմութի պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
վիտամինային պատրաստուկներ. ախտորոշ-
ման պատրաստուկներ բժշկական նպա-
տակների համար. բուժիչ պատրաստուկներ 
լոգանքի համար. պատրաստուկներ թութքը 
բուժելու համար. պատրաստուկներ ոսկրա-
կոշտուկները բուժելու համար. պատրաստուկներ 
ատամների դուրս գալը հեշտացնելու համար. 
պատրաստուկներ այրվածքները մշակելու 
համար. բժշկական պատրաստուկներ ծխեցման 
համար. պատրաստուկներ օրգանաբուժության 
համար. պատրաստուկներ օդը մաքրելու 
համար. պատրաստուկներ աչքերը լվանալու 
համար. պատրաստուկներ բրոնխները 
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լայնացնելու համար. պատրաստուկներ հալվե 
վերայից դեղագործական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ սեռական 
ակտիվությունը պակասեցնելու համար. 
պատրաստուկներ մանրէազերծման համար.  
պատրաստուկներ հողը մանրէազերծելու 
համար. պատրաստուկներ կոշտուկները 
հեռացնելու համար. պատրաստուկներ 
վնասատու կենդանիներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ վնասատու բույսերը 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ տնային 
սնկերը ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկներին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ ցամաքային 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. պատ-
րաստուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար. պատրաստուկներ 
հպաոսպնյակների մաքրման համար. կրային 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար. դեղորայքային պատրաս-
տուկներ լոգանքի համար. բժշկական 
պատրաստուկներ մազերն աճեցնելու համար. 
ափիոնային պատրաստուկներ. հակասպորային 
պատրաստուկներ.  միկրոտարրերով պատրաս-
տուկներ մարդկանց և կենդանիների համար. 
սուլֆամիդային պատրաստուկներ (դեղորայ-
քային պատրաստուկներ). դեղագործական 
պատրաստուկներ. դեղագործական պատրաս-
տուկներ արևայրուքը բուժելու համար. 
ֆերմենտային (խմորիչ) պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ֆերմենտային (խմորիչ) պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. քիմիա-
դեղագործական պատրաստուկներ. քիմիական 
պատրաստուկներ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. քիմիական պատրաստուկ-
ներ հղիության ախտորոշման համար. 
քիմիական պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ մրիկով վարակված 
հատիկաբույսերը մշակելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ վարակված խաղողը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
միլդյուի դեմ մշակման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ ֆիլոկսերայի դեմ մշակման 

համար. քիմիական պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ցրտահարման ժամանակ օգտագործվող 
պատրաստուկներ. ցեցից պաշտպանող 
պատրաստուկներ. աչքի թրջոցներ. կապա-
րային թրջոցներ. քիմիական հաղորդիչներ 
էլեկտրակարդիոգրաֆիական էլեկտրոդների 
համար. սպիտակուցային սննդամթերք 
բժշկական նպատակների համար. դիետիկ 
սննդա մթերք բժշկական նպատակների հա մար. 
հացահատիկային բույսերի մշակման 
երկրորդական արգասիքներ բժշկական 
նպատակների համար. հիգիենիկ սրբիչներ, 
միջադիրներ. կանացի հիգիենիկ միջադիրներ. 
խանձարուրներ անմիզապահությամբ տառա-
պողների համար. ամենօրյա միջադիրներ 
(հիգիենիկ). ակնամոմ դեղագործական 
նպատակների համար. մարգարտե դիմափոշի 
բժշկական նպատակների համար. ռադիում 
բժշկական նպատակների համար.  քլորալի 
ջրային լուծույթ դեղագործական նպատակների 
համար.  լուծիչներ կպչուն սպեղանիները 
հեռացնելու համար. հեշտոցային լուծույթներ. 
լուծույթներ հպաոսպնյակների համար. 
քիմիական ռեակտիվներ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ռետին բժշկական նպատակների համար.  
ռետին ատամնաբուժական նպատակների 
համար. ծամոն բժշկական նպատակների 
համար. ռեպելենտներ միջատների դեմ. 
ծխեցման համար ռեպելենտներ միջատների 
դեմ. ռեպելենտներ շների համար. 
դեղամիջոցներով տոգորված անձեռոցիկներ. 
սարսապարիլ (պատատուկ) բժշկական 
նպատակների համար. շաքար բժշկական 
նպատակների համար. հակաասթմատիկ 
թեյերի փունջ. մոմեր ծխահարման համար. 
բժշկական մոմեր դեղամոմեր. կտավատի սերմ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ծխախոտ չպարունակող սիգարետներ 
բժշկական նպատակների համար. չորարարներ 
բժշկական նպատակների համար. օշարակներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
բևեկնայուղ դեղագործական նպատակների 
համար. կթելու ժամանակ օգտագործվող քսուք. 
քսուքներ անասնաբուժական նպատակների 
համար.  քսուքներ բժշկական նպատակների 
համար. կաթնային չոր խառնուրդներ 
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մանկական սննդի համար. քնաբերներ. խմելու 
սոդա դեղագործական նպատակների համար. 
լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. աղեր հանքային ջրերով լոգանքի 
համար. աղեր բժշկական նպատակների 
համար. կալիումի աղեր բժշկական 
նպատակների համար. նատրիումի աղեր 
բժշկական նպատակների համար.  հոտոտելի 
աղեր. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող 
աղեր. ածիկ դեղագործական նպատակների 
համար. սերմնահեղուկ արհեստական 
բեղմնավորման համար. բժշկական սպիրտ. 
ազնիվ մետաղների համահալվածքներ 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
հասկաժանգ դեղագործական նպատակների 
համար. սառեցնող հեղուկացիրներ բժշկական 
նպատակների համար. դեղամոմեր. բժշկական 
մոմեր. օժանդակ միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար. կապակցող միջոցներ. 
որդաթափ միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ 
հիգիենիկ նպատակների համար. ախտահանիչ 
միջոցներ քիմիական զուգարանների համար. 
հեշտոցային լվացման միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար. բժշկական 
նպատակներով օգտագործվող միջոցներ 
ախորժակը ճնշելու համար. բժշկական 
միջոցներ նիհարելու համար. միջոցներ 
մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
բժշկական միջոցներ ատամի խոռոչի խնամքի 
համար. ջերմն իջեցնող միջոցներ. արյունը 
մաքրող միջոցներ. լվացող միջոցներ 
կենդանիների համար. լվացող միջոցներ 
բժշկական նպատակների համար.  լվացող 
միջոցներ անասունների համար. լվացող 
միջոցներ շների համար. թարախաքաշ 
միջոցներ. միջոցներ գլխացավի դեմ. 
լուծողականներ (մաքրող միջոցներ). միջոցներ 
քրտնելու դեմ. միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ. 
քիմիական հակաբեղմնավորիչ միջոցներ. 
միջոցներ մակաբույծների դեմ. ցավամոքիչ 
միջոցներ. տրանկվիլիզատորներ.  լուծողական 
միջոցներ. տոնուսը բարձրացնող միջոցներ 
(դեղային պատրաստուկներ). նյարդերը 
ամրապնդող միջոցներ. մարսողությանը 
նպաստող դեղագործական միջոցներ. սնուցիչ 
միջավայրեր մանրէների կուլտուրաների 
համար. ստերոիդներ. ստրիխնին. շիճուկներ. 
հաբեր-հակաօքսիդանտներ. արևայրուքի 

հաբեր. հաբեր ախորժակը զսպելու համար. 
հաբեր նիհարելու համար. հիգիենիկ 
տամպոններ կանանց համար. վիրախծուծներ, 
տամպոններ վերքերը բուժելու համար. թիմոլ 
դեղագործական նպատակների համար. 
մշակաբույսեր կենսաբանական հյուսվածք-
ներից անասնաբուժական նպատակների 
համար. մշակաբույսեր կենսաբանական 
հյուսվածքներից բժշկական նպատակների 
համար. վիրաբուժական կտորներ.  ծխելու 
խոտեր բժշկական նպատակների համար. 
դեղաբույսեր. վիրաբուժական հյուսվածքա-
պատվաստներ (կենդանի հյուսվածքներ). 
կանացի հիգիենիկ կիսավարտիքներ. հիգիենիկ 
կիսավարտիքներ անմիզապահությամբ տառա-
պողների համար. փայտածուխ դեղագործական 
նպատակների համար. սամիթ բժշկական 
նպատակների համար. ճենապակի ատամի 
պրոթեզների համար. ֆենոլներ դեղագործական 
նպատակների համար. ֆերմենտներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ բժշկական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակների 
համար. ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
ֆոսֆատներ դեղագործական նպատակների 
համար. ֆունգիցիդներ քինին բժշկական 
նպատակների համար. քինոլին բժշկական 
նպատակների համար. հաց շաքարախտով 
հիվանդների համար. քլորաֆորմ. ծծմբածաղիկ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ցեմենտ կենդանիների սմբակների համար. 
ոսկրացեմենտ վիրաբուժական և ոսկրա-
բուժական նպատակների համար. ատամի 
ցեմենտներ. բուժիչ թեյեր. խոտային թեյեր 
բժշկական նպատակների համար. էվկալիպտ 
(նիվենի) դեղագործական նպատակների 
համար. ծխախոտի լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ) (միջատասպաններ). գայլուկի 
լուծա մզուքներ (էքստրակտներ) դեղագործական 
նպատակների համար. Էլիքսիրներ (դեղա-
գործական պատրաստուկներ). պարզ եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար. բարդ 
եթերներ դեղագործական նպատակների 
համար. բարդ ցելյուլոզային (թաղանթա-
նյութային) եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. պարզ ցելյուլոզային 
(թաղանթանյութային) եթերներ դեղագործա-
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կան նպատակների համար. յույուբա. հաբեր 
հազի դեմ. թույն առնետների համար. թույներ. 
մանրէական թույներ. յալապա (լուծողականներ). 
դեղագործական պատրաստուկներ թեփը 
հեռացնելու համար. 

դաս 10. ապարատուրա արյան անալիզների 
համար. ապարատուրա անզգայացման համար. 
ապարատուրա գալվանաթերապիայի համար. 
ապարատուրա արհեստական շնչառության 
համար. ապարատուրա խլությունը բուժելու 
համար. ապարատուրա բժշկական անալիզների 
համար. ապարատուրա ֆիզիկական 
վարժությունների համար բժշկական 
նպատակներով. մարմնի ֆունկցիոնալ 
խանգարումները վերականգնելու համար 
ապարատուրա բժշկական նպատակներով. 
ատամնաբուժական ապարատուրա և 
գործիք ներ. վիրաբուժական ապարատուրա 
և գործիքներ. վերակենդանացման 
ապարատուրա. ատամնաբուժական 
էլեկտրական ապարատուրա. ֆիզիո-
թերապևտիկ ապարատուրա. թրթռական 
ապարատներ մահճակալների համար. տաք 
օդի թերապևտիկ ապարատներ. ախտորոշման 
ապարատներ բժշկական նպատակների 
համար. բժշկության մեջ օգտագործվող օդաքաշ 
ապարատներ. ապարատներ ճառագայթային 
բուժման համար. միկրոողորկման ապարատներ 
մաշկի համար. ծխահարման ապարատներ 
բժշկական նպատակների համար. ռենտգենյան 
ապարատներ և տեղակայանքներ բժշկական 
նպատակների համար. ռադիոգիտական 
ապարատներ բժշկական նպատակների 
համար. ռենտգենյան ապարատներ 
բժշկական նպատակների համար. լսողական 
ապարատներ թույլ լսողություն ունեցողների 
համար. կալանդներ ճողվածքների համար. 
կալանդներ հղիների համար. ձգուն (էլաստիկ) 
կալանդներ. բժշկական բանկաներ. 
ատամնաբուժական շաղափներ. մանկական 
սննդի շշեր ծծակներով. փչովի գլանաբարձեր 
և բարձիկներ բժշկական նպատակների 
համար. տաք օդի թրթռիչներ բժշկական 
նպատակների համար. թրթռամերսիչներ. 
գաստրոսկոպներ (ստամոքսադիտակներ). 
արյունաչափիչներ. վիրաբուժական սպունգներ. 
սրտի դեֆիբրիլյատորներ. դիալիզորդ 
սարքեր. հատուկ տարողություններ բժշկական 

թափոնների համար. վիրաբուժական 
սեղմիչներ. ատամնաբուժական հայելիներ. 
վիրաբուժական հայելիներ. զոնդեր (զննաձողեր) 
բժշկական նպատակների համար. միզուկային 
զոնդեր (զննաձողեր). արհեստական ատամներ. 
ասեղներ ասեղնաբուժության համար. ասեղներ 
կարեր դնելու համար. բժշկական ասեղներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. վիրաբուժական 
ներպատվաստիչներ արհեստական նյու-
թերից. ինհալատորներ (ներշնչակներ). 
ներարկիչներ բժշկական նպատակների 
համար. ինկուբատորներ բժշկական 
նպատակների համար. ինկուբատորներ 
նորածինների համար. մանկաբարձական 
գործիքներ. մանկաբարձական գործիքներ 
անասնաբույժների համար. գործիքներ 
էլեկտրաասեղնաբուժության համար. 
կտրող գործիքներ (վիրաբուժական). 
ինսուֆլյատորներ. կանյուլներ (փողակներ). 
կաթոցիկներ բժշկական նպատակների 
համար. պղպջակային կաթոցիկներ բժշկական 
նպատակների համար. սրտախթանիչներ. 
փողաձողեր (կաթետերներ). աղելարեր. 
տակը դնելու մոմլաթներ հիվանդանոցային 
մահճակալների համար. հոգնաներ. 
արհեստական մաշկ վիրաբուժական 
նպատակների համար. ատամների օղակներ 
(մանկական). ճնշակներ (վիրաբուժական). 
ջերմաէլեկտրական ճնշակներ (վիրաբուժական). 
որովայնային իրանակալներ. իրանակալներ 
բժշկական նպատակների համար. 
հենակներ (անթացուպեր). ատամնաբույժի 
բազկաթոռներ. բազկաթոռներ բժշկական 
կամ ատամնաբուժական նպատակների 
համար. հատուկ բժշկական նպատակների 
համար հարմարեցված մահճակալներ. 
ծծակով շշերի կափարիչներ. էրոտիկ 
տիկնիկներ (սեքս տիկնիկներ). լազերներ 
բժշկական նպատակների համար. լամպեր 
բժշկական նպատակների համար. քվարցային 
լամպեր բժշկական նպատակների համար. 
ուլտրամանուշակագույն լամպեր բժշկական 
նպատակների համար. նշտարներ. ոսպնյակներ 
(ներակնային պրոթեզներ) ներպատվաստման 
համար. գդալներ դեղ ընդունելու համար. 
դիմկալներ բժշկական անձնակազմի 
համար. անզգայացման դիմկալներ. կարեր 
դնելու նյութեր. բժշկական ներքնակներ 
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ծննդաբերության համար. փչովի ներքնակներ 
բժշկական նպատակների համար. ջրով լցված 
ներքնակներ բժշկական նպատակների համար. 
հատուկ կահույք բժշկական նպատակների 
համար. ջրի պարկեր բժշկական նպատակների 
համար. պարկիկներ հեշտոցային ցնցուղման 
համար. կաթնածծիչներ. միզաընդունիչներ 
(միզահավաք անոթներ). վիրաբուժական 
ծնկակալներ. հենակների (անթացուպերի) 
ծայրապանակներ. մատակալներ բժշկական 
նպատակների համար. լարային ուղղորդիչներ 
(բժշկական). պոմպեր բժշկական նպատակների 
համար. վիրաբուժական թելեր. վիրաբուժական 
դանակներ. վիրաբուժական մկրատներ. 
պատգարակներ հիվանդների համար. 
անվավոր պատգարակներ հիվանդների համար. 
ոտնամաններ բժշկական նպատակների 
համար. ոսկրահարդար կոշիկներ. հատուկ 
հանդերձանք վիրահատական սենյակների 
համար. էլեկտրաջեռուցմամբ ծածկոցներ 
բժշկական նպատակների համար. հենա-
րաններ տափակաթաթության դեպքում 
օգտագործելու համար. ակնաչափներ. 
ակնադիտակներ. լանջագոտի (պահող 
կալանդ). ձեռնոցներ մերսման համար. 
ձեռնոցներ բժշկական նպատակների համար. 
արգանդային (հեշտոցային) օղակներ. սղոցներ 
վիրաբուժական նպատակների համար. 
ականջի ունելյակներ. թքամաններ բժշկական 
նպատակների համար. ոսկրաբուժական գիպսի 
կապեր. ոսկրաբուժական վիրակապեր հոդերի 
համար. պահող վիրակապեր. որովայնային 
բարձիկներ. բարձիկներ բժշկական 
նպատակների համար. պառկելախոցերի 
առաջացումը կանխող բարձիկներ. փչովի 
բարձեր բժշկական նպատակների համար. 
քնաբեր բարձիկներ. էլեկտրական բարձիկ-
ջեռոցներ բժշկական նպատակների համար. 
որովայնային բարձիկներ. գալվանական 
գոտիներ բժշկական նպատակների 
համար. ենթաորովայնային գոտիներ. 
գոտիներ բժշկական նպատակների համար. 
ոսկրաբուժական գոտիներ. գոտիներ պորտի 
համար. էլեկտրական գոտիներ բժշկական 
նպատակների համար. նախապահպանակներ. 
օդակախութային սարքեր բժշկական նպա-
տակների համար. զարկերակային ճնշման 
չափման սարքեր. սարքեր զարկերակի 

չափման համար. կոսմետիկական մերսման 
սարքեր. մերսման սարքեր. անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ. բժշկական սարքեր և 
գործիքներ. ուրոլոգիական (միզաբանական) 
սարքեր և գործիքներ. օրթոդոնտիկ սարքեր. 
հարմարանքներ կրծքով կերակրելու համար. 
հարմարանքներ մարմնի խոռոչները մաքրելու 
համար. հարմարանքներ հաշմանդամներին 
տեղափոխելու համար. հարմարանքներ մարմնի 
խոռոչները լվանալու համար. հարմարանքներ 
կոշտուկները կտրելու համար. սավաններ 
անպահությամբ տառապողների համար. 
մանրէազերծված վիրաբուժական սավաններ. 
վիրաբուժական սավաններ. մազի պրոթեզներ. 
աչքի պրոթեզներ. կրծքի պրոթեզներ. 
ատամի պրոթեզներ. վերջավորությունների 
պրոթեզներ. ծնոտների պրոթեզներ. բժշկական 
սառցապարկեր. հեղուկացիրներ բժշկական 
նպատակների համար. ընդարձակիչներ 
(վիրաբուժական). ռենտգենագրեր բժշկական 
նպատակների համար. շնչադիմակներ 
արհեստական շնչառության համար. զսպա-
շապիկներ. հերձադանակներ. քերակներ 
լեզուն մաքրելու համար. ծծակներ. ծծակներ 
մանկական շշերի համար. բժշկական անոթներ. 
շնչաչափներ (բժշկական գործիքներ). 
հեշտոցային սրսկիչներ. լսողական օրգանները 
պաշտպանող միջոցներ. ոչ քիմիական 
հակաբեղմնավորիչ միջոցներ. ստենտներ. 
լսափողակներ. վիրահատական սեղաններ. 
գիշերանոթների նստոցներ. տակադիր 
պետքանոթներ բժշկական նպատակների 
համար. սանիտարահիգիենիկ տակադիր 
պետքանոթներ. պայուսակներ բժշկական 
գործիքների հավաքածուներով. կոշիկների 
սուպինատորներ (վերհակիչներ). ականջի 
վիրախծուծներ (ականջը պաշտպանելու 
հարմարանքներ). ջերմաճնշակներ առաջին 
օգնության համար. ջերմաչափներ բժշկական 
նպատակների համար. հերյուններ. ջրաքաշման 
փողակներ բժշկական նպատակների համար. 
ռենտգենյան խողովակներ բժշկական 
նպատակների համար. ռադիումային 
խողովակներ բժշկական նպատակների 
համար. լսողական եղջյուրիկներ. 
լսափողակներ. դեղահաբերը ներածելու 
հարմարանքներ. հարմարանքներ ռենտգենյան 
ճառագայթներից պաշտպանվելու համար. 
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ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների 
զտիչներ բժշկական նպատակների համար. 
բժշկական գործիքների պիտոյատուփեր 
(ճամպրուկներ). վիրաբուժական ձգուն 
(էլաստիկ) երկար գուլպաներ. երակների 
լայնացման ժամանակ օգտագործվող ձգուն 
(էլաստիկ) երկար գուլպաներ. վիրաբուժական 
սևեռաթիթեղներ. ներարկիչներ ներարկումների 
համար. ներարկիչներ բժշկական նպատակների 
համար. ներարկիչներ ենթամաշկային 
ներարկումների համար. արգանդային 
ներարկիչներ. միզուկային ներարկիչներ. 
բույթեր ատամների պրոթեզավորման համար. 
մանկաբարձական աքցաններ. ամորձատման 
աքցաններ. ռենտգենյան ապարատների 
էկրաններ բժշկական նպատակների համար. 
էլեկտրոդներ բժշկական նպատակների համար. 
էլեկտրասրտագրեր.

դաս 42. ջրի անալիզ. համակարգչային 
համակարգերի վերլուծություն. ձեռագրի 
վերլուծություն (ձեռագրաբանություն). քիմիա-
կան անալիզ. ճարտարապետական ծառա-
յություններ. համակարգչային տվյալների 
վերականգնում. արդյունաբերական դիզայն. 
գեղարվեստական դիզայն. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն վիրուսներից. 
տեխնիկական նախագծերի ուսումնասիրում. 
նավթի հանքավայրերի հետազննություն և 
փորձաքննություն. երկրաբանական հետա-
զննություն և փորձաքննություն. ճարտա րա-
գիտություն. համակարգչային ծրա գրային 
ապահովման տեղակայում. օդերևու-
թաբանական տեղեկատվություն. նյութերի 
փորձարկումներ. մանածագործական արտա-
դրանքի փորձարկումներ. հետազոտություններ 
մանրէաբանության բնագավառում. հետա-
զոտություններ կենսաբանության բնագա-
վառում. հետազոտություններ երկրաբանության 
բնագավառում. հետազոտություններ շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության բնագավառում. 
հետազոտություններ կոսմետոլոգիայի բնագա-
վառում. հետազոտություններ մեխանիկայի 
բնագավառում. հետազոտություններ քիմիայի 
բնագավառում. նոր արտադրատեսակների 
հետազոտություն և մշակում երրորդ 
անձանց համար. նավթային հանքավայրերի 
հետազոտություններ շահագործման նպա-
տակով. ստորջրյա հետազոտություններ. 

տեխնիկական հետազոտություններ. չափա-
բերում (չափումներ). խորհրդատվություն 
համակարգչային տեխնիկայի մշակման և 
զարգացման ոլորտում. խորհրդատվություն 
ճարտարապետության հարցերով. խորհրդա-
տվություն ծրագրային ապահովման հարցերով. 
նավթահորերի հսկողություն. որակի 
հսկողություն. ավտոմոբիլային տրանսպորտի 
տեխնիկական վերահսկողություն. հողա-
չափում. հագուստի մոդելավորում. 
ծրագրային ապահովման արդիականացում. 
հեռակա հասանելիության համակարգչային 
համակարգերի մոնիտորինգ. ծրագրային 
ապահովման սպասարկում. արվեստի 
ստեղծագործությունների իսկության որոշում. 
ինտերիերի ձևավորում. անտառի որակի 
գնահատում. բրդի որակի գնահատում. 
փաստաթղթերի թվայնացում (տեսածրում). 
տվյալների կամ փաստաթղթերի փոխադրում 
ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային կրիչի 
վրա. քաղաքների հատակագծերի կազմում. 
ջերմոցային գազերի արտանետումների 
կրճատման հետ կապված գիտական 
տեղեկատվության և խորհրդատվության տրա-
մադրում. ինտերնետի (hամացանցի) համար 
որոնման միջոցների տրամադրում. տվյալների և 
տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում (ոչ 
ֆիզիկական). համակարգչային համակարգերի 
նախագծում. վեբ-սերվերների վարձույթ. 
համակարգիչների վարձույթ. ծրագրային 
ապահովման վարձույթ. երկրաբանական 
հետախուզում. նավթի հանքավայրերի 
հետախուզում. համակարգչային կայքերի 
տեղադրում (վեբ-կայքերի). համակարգչային 
ծրագրերի բազմացում. հատակագծերի 
մշակում շինարարության բնագավառում. 
ծրագրային ապահովման մշակում. 
ամպերի ցրում. խորհուրդներ էներգիայի 
խնայողության հարցերով. վեբ-կայքերի 
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում 
երրորդ անձանց համար. համակարգիչների 
համար ծրագրերի կազմում. ծառայություններ 
քիմիայի բնագավառում. դիզայներների 
ծառայություններ փաթեթավորման բնագա-
վառում. գիտական լաբորատորիաների 
ծառայություններ. արդյունաբերական նմուշների 
(դիզայնի) ստեղծման ծառայություններ. 
ֆիզիկա (հետազոտություններ). ճարտարա-
տեխնիկական փորձաքննություն.
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դաս 44. հասարակական բաղնիք-
ների ծառայություններ հիգիենայի 
նպատակներով. թուրքական բաղնիքների 
ծառայություններ. հիվանդանոցների 
ծառայություններ. թմրադեղերի կամ ալկոհոլի 
չարաշահումից հիվանդների համար 
վերականգնողական ծառայություններ. 
լանդ շաֆտային դիզայն. հանգստյան 
տների ծառայություններ. առողջատների 
ծառայություններ. բուժքույրական խնամքով 
տների ծառայություններ. պսակների 
պատրաստում (ծաղկային արվեստ). 
մազերի պատվաստում. խորհրդատվություն 
դեղա գործության հարցերով. բուժում 
հոմեոպաթիկ բնահյութերով. ծառայություններ 
արոմաթերապիայի ոլորտում. մանիկյուր. 
մանուալ թերապիա (քիրոպրակտիկա). 
մերսում. բանջարաբուծություն. արհեստա-
կան բեղմնավորում. վարսավիրանոց-
ների ծառայու թյուններ. մանկաբարձական 
օգնու թյուն. անասնաբուժական օգնություն. 
ատամնաբուժական օգնություն. ստոմա-
տոլոգիա. բժշկական օգնություն. ջերմոցային 
գազերի արտանետումների վնասակար 
ազդեցության նվազեցման նպատակով 
ծառերի տնկում. բուժսարքավորումների 
վարձույթ. սանիտարատեխնիկական սարքա-
վորանքի վարձույթ. գյուղատնտեսական 
սարքավորանքի վարձույթ. պարարտանյութերի 
և գյուղատնտեսական այլ քիմիկատների 
օդային և մակերևութային տարածում. 
կենդանիների բուծում. այգեգործություն. 
դեկորատիվ - բնանկարային այգեգործություն. 
գեղեցկության սրահների ծառայություններ. 
առողջատների ծառայություններ. արյան 
բանկերի ծառայություն. սանիտարական 
ծառայություն. ծաղկային հորինվածքների 
կազմում. դաջում. գյուղատնտեսության, 
այգեգոր ծության և անտառագործության 
վնասատուների ոչնչացում. մոլախոտերի 
ոչնչացում. հանքաջրաբուժական կենտրոն-
ների ծառայություններ. ծառայություններ 
ակվակուլտուրաների ոլորտում. վիզա-
ժիստների ծառայություններ. բժշկական 
կլինիկաների ծառայություններ. ակնա-
բույժների ծառայություններ. բուծարա նա-
գետների ծառայություններ. փորձանոթում 
բեղմնավորման ծառայություններ. արտա-
մարմնային բեղմնավորման ծառայություններ. 
հոգեբանների ծառայություններ. շոգե-

բաղնիքների ծառայություններ. արևա բուժա-
րանների ծառայություններ. հեռա բուժ ման 
ծառայություններ. թերապևտիկ ծառայու թյուն-
ներ. դեղագործների ծառայություններ (դեղերի 
պատրաստում դեղատոմսերով). հիվանդների 
խնամք. սիզամարգերի խնամք. կենդանիների 
խնամք. տնային կենդանիների խնամք. 
ֆիզիոթերապիա. պլաստիկ վիրաբուժություն. 
ծառերի վիրաբուժություն. հոսպիսներ. 
բուժկենտրոններ. դիսպանսերներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161589  (111) 26023
(220) 07.12.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 07.12.2026
(730) «Սանֆուդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Զովունի, AM 
(442) 16.12.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, ոսկեգույն, դեղին և կարմիր գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. ճարպանյութեր սննդային ճարպեր 
պատրաստելու համար, սննդային յուղ և 
ճարպեր, գետնընկույզի յուղ, կոկոսի հեղուկ 
յուղ (սննդային), եգիպացորենի յուղ (սննդային), 
կտավատի յուղ խոհարարական նպատակների 
համար, զեյթունի յուղ, արևածաղկի յուղ, 
կարագ, մարգարին:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20161590  (111) 26024
(220) 07.12.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 07.12.2026
(730) «Սանֆուդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Զովունի, AM 



ԳՅՈՒՏԵՐ

55

ՄԱՍ 1

55

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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(442) 16.12.2016
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. 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. գյուղատնտեսական, այգե գոր-
ծական և անտառային մթերքներ. չմշակված կամ 
մշակված hացահատիկ և սերմեր. կենդանիներ. 
թարմ մրգեր և բանջարեղեն. բնական բույսեր 
և ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20161636  (111) 26025
(220) 15.12.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 15.12.2026
(730) Յունիվերսըլ Սիթի Սթյուդիոս ԼԼՔ, US 
(442) 01.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռուստահեռարձակում. մալու-

խային հեռուստահեռարձակում. արբանյա-
կային հեռուստահեռարձակում. անլար 
հեռարձակում. տեսահաղորդում ըստ 
պահանջի. կապի ծառայություններ, մասնա-
վորապես՝ խոսքի, ձայնագրությունների, 
ձայնի, տեսագրությունների, պատկերների, 
գծագրերի, հաղորդագրությունների և տվյալ-
ների փոխանցում հեռահաղորդակցական 
կապի, անլար հաղորդակցական կապի, 

ինտերնետի, տեղեկատվական կապի և 
տվյալների ցանցի միջոցով. փոխանցման 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ մալու-
խային հեռուստափոխանցում, արբանյակային 
փոխանցում, հեռուստափոխանցում և տվյալ-
ների, գծագրերի, ձայնի և տեսագրությունների 
էլեկտրոնային փոխանցում. ծրագրերի, 
լսա- և տեսալսողական բովանդակության 
և զվարճալի մեդիաբովանդակության 
փոխանցում և հոսքի փոխանցում ինտեր-
նետի և անլար կապի ցանցի միջոցով. 
տվյալների հոսքի փոխանցում. վիրտուալ 
իրականության և թվային բովանդակության 
հոսքի փոխանցում և առաքում. շարժական 
միջոցների  կապի ծառայություններ զվարճալի 
մեդիաբովանդակության էլեկտրոնային 
փոխանց ման տեսքով. ինտերնետ հեռար-
ձակում. փոդքասթինգի ծառայություններ 
(ձայնա- և տեսահաղորդումների ստեղծման և 
տարածման ծառայություններ համացանցում). 
հաղորդագրությունների էլեկտրոնային 
տախտակ (հեռահաղորդակցական ծառա-
յություններ). առցանց զրույցի սենյակների 
և առցանց համաժողովների տրամադրում 
օգտատերերի միջև հաղորդագրությունների  
փոխանցման համար, որոնք վերաբերում 
են  գեղարվեստական ֆիլմերին, հեռուստա-
ծրագրերին, ընթացիկ իրադարձություններին, 
պրոֆիլներին, մշակույթին, քաղաքա-
կանությանը և կենսակերպի հարցերին. 
առցանց զրույցի սենյակների տրամադրում 
սոցիալական ցանցերի համար. վիրտուալ 
զրույցի սենյակների տրամադրում տեքստային 
հաղորդագրությունների փոխանցման միջոցով. 
առցանց համաժողովների ապահովում լսա-, 
տեսա- և տեսալսողական բովանդակության 
ոլորտում.  համակարգչային տերմինալներով 
իրագործվող կապ. զվարճալի դիտումների 
և տեղեկատվության էլեկտրոնային փոխան-
ցումներ ինտերնետի,  շարժական թվային 
էլեկտրոնային սարքերի,  հաղորդակցական 
կապի և անլար հեռահաղորդակցական կապի 
միջոցով. երրորդ անձանց համար դեպի ցանց 
մուտքի տրամադրում տեսալսողական և 
մուլտիմեդիային բովանդակության առաքման, 
փոխանցման, քեշինգի և հոսքի փոխանցման 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________
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(210) 20161637  (111) 26026
(220) 15.12.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 15.12.2026
(730) ԷնԲիՍիՅունիվերսըլ Մեդիա, ԼԼՔ, US 
(442) 01.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 9. տեղեկատվության թվային 

կրիչ ներ, մասնավորապես` նախապես 
գրառ ված DVD սկավառակներ, CD 
սկավառակներ, բարձր պարզությամբ թվային 
սկավառակներ, տեսաժապավեններ, թվային 
տեսասկավառակներ, բազմաֆունկցիոնալ 
թվային սկավառակներ, ներբեռնվող ձայնային 
և տեսաֆայլեր` բոլորը տեսալսողական և 
մուլտիմեդիային զվարճալի բովանդակություն 
և խաղեր պարունակող. զվարճությունների 
բնագավառում ներբեռնվող ձայնային, 
տեսա- և ձայնալսողական մուլտիմեդիային 
բովանդակություն, մասնավորապես` մուլտի-
մեդիային կինոհատվածներ, կինոնկարների 
գովազդային հոլովակներ, հարցազրույցներ, 
ամփոփումներ, տեսակետներ, երաժշտական 
տեսագրություններ, գեղարվեստական ֆիլմեր 
և հեռուստատեսային շոուներ. երաժշտու-
թյուն պարունակող նախապես գրառ-
ված խտասկավառակներ. կինոֆիլմեր և 
հեռուստատեսային ծրագրեր պարունակող 
նախապես գրառված DVD և CD սկավառակներ. 
տեսալսողական և մուլտիմեդիային զվար-
ճալի բովանդակությանը վերաբերող 
ներբեռնվող պատկերների ֆայլեր, որոնք 
պարունակում են գծագրական պատկեր, 
տեքստ, ձայնագրություն, տեսագրություն, 
խաղեր և գծագրեր. տեսախաղերի ծրագրային 
ապահովում և տեսախաղերի ծրագրեր. 
տեսախաղերի սկավառակներ. տեսախաղերի 
քարթրիջներ. խաղային ծրագրեր, 
մասնավորապես` ներբեռնվող հավելվածների 
տեսքով խաղային ծրագրեր, CD-ների, DVD-
ների վրա տրամադրվող համակարգչային 

խաղային ծրագրեր, քարթրիջներ և 
հիշողության քարտեր, շարժական և 
բջջային հեռախոսների վրա օգտագործվող 
համակարգչային խաղային ծրագրեր, 
ներբեռնվող համակարգչային խաղային 
ծրագրեր, էլեկտրոնային խաղային ծրագրեր, 
ներբեռնվող էլեկտրոնային համակարգչային 
խաղային ծրագրեր շարժական և բջջային 
հեռախոսների և գրպանի համակարգիչների 
վրա օգտագործվող, համակարգչային խաղային 
հավելվածներ շարժական սարքավորումների 
համար  և համակարգչային խաղային 
ծրագրեր անձնական համակարգիչների և 
տնային խաղային կառավարակետերի համար. 
գեղարվեստական ֆիլմեր և հեռուստատեսային 
ծրագրեր պարունակող նախապես գրառված 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրթության և զվարճության համար ինտերակտիվ 
մուլտիմեդիային ծրագրային ապահովում. 
ինտերակտիվ մուլտիմեդիային ծրագրեր 
խաղերի համար. ներբեռնվող հավելվածների 
և համակարգչային հավելվածների ծրագրային 
ապահովում շարժական, դյուրակիր և գրպանի 
սարքերի համար, որոնք թույլ են տալիս 
օգտատերերին տեսնելու և նվագարկելու 
ձայնա-, տեսա- և տեսալսողական բովան-
դակությունը և զվարճության բնագավառում 
բովանդակությանը վերաբերող տեղեկա-
տվությունը. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում  և ներբեռնվող  հավելվածներ 
վիրտուալ իրականության բովանդակության և 
թվային բովանդակության առաքման, մուտք 
գործելու, ներբեռնելու, հոսքի փոխանցման, 
վերարտադրման, դիտելու և ուսումնասիրելու 
համար. համակարգիչների կից սարքեր. 
չգրառված ֆլեշ կրիչներ. ներբեռնվող 
տեսագրություններ, հեռուստատեսային ծրա-
գրեր և գեղարվեստական ֆիլմեր. ներբեռնվող 
զանգի մեղեդիներ շարժական հեռախոսների, 
դյուրակիր և գրպանի սարքերի համար. 
էլեկտրոնային ներբեռնվող հրապարակումներ, 
մասնավորապես` տեսալսողական և մուլտի-
մեդիային զվարճալի բովանդակության 
վերաբերյալ տեղեկատվություն պարունակող 
բրոշյուրներ, թռուցիկներ, ծանուցումներ, 
տեղեկագրեր, պարբերականներ, ոճային 
տեղեկատուներ, գրքեր և ուղեցույցներ. 
գեղարվեստական և վավերագրական 
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ստեղծագործություններ պարունակող ձայնային 
գրքեր. մագնիսներ. շարժական, դյուրակիր 
և գրպանի սարքերի համար պարագաներ, 
մասնավորապես` լիցքավորող սարքեր 
կուտակիչների համար, ականջակալներ, 
ականջապանակներ, բարձրախոսներ, իրան-
ներ, պաշտպանիչ պատյաններ, պաշտպանիչ 
ծածկոցներ էկրանների համար, երեսային 
վահանակներ, ձայնահաններ, լարով և անլար 
ականջակալներ, բարձրախոսներ և անլար 
սարքեր. մարտկոցներ. հաշվասարքեր. 
մկնիկների գորգեր. սաղավարտներ. հար-
մարանքներ լողի համար, որոնք ընդգրկված 
են 9-րդ դասում. շնչառական խողովակներ 
ջրի տակ լողալու համար. լողի ակնոցներ. 
լողի դիմակներ. ակնոցներ, մասնավորապես` 
ակնոցներ, արևապաշտպան ակնոցներ, 
կարդալու ակնոցներ և պատյաններ դրանց 
համար. 3D ակնոցներ. նվեր-քարտեր, 
մասնավորապես` մագնիսական ծածկագրով 
նվեր-քարտեր և ծածկագրված էլեկտրոնային 
չիպով նվեր-քարտեր.

դաս 38. հեռուստահեռարձակում. մալու-
խային հեռուստահեռարձակում. արբանյա-
կային հեռուստահեռարձակում. անլար 
հեռարձակում. տեսահաղորդում ըստ 
պահանջի. կապի ծառայություններ, 
մասնավորապես՝ խոսքի, ձայնագրությունների, 
ձայնի, տեսագրությունների, պատկերների, 
գծագրերի, հաղորդագրությունների և 
տվյալների փոխանցում հեռահաղորդակցական 
կապի, անլար հաղորդակցական կապի, 
ինտերնետի, տեղեկատվական կապի և 
տվյալների ցանցի միջոցով. փոխանցման 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ մալու-
խային հեռուստափոխանցում, արբանյա-
կային փոխանցում, հեռուստափոխանցում  
և տվյալների, գծագրերի, ձայնի և 
տեսագրությունների էլեկտրոնային փոխան-
ցում. ծրագրերի, լսա- և տեսալսողական 
բովանդակության և զվարճալի մեդիա-
բովանդակության փոխանցում և հոսքի 
փոխանցում ինտերնետի և անլար կապի ցանցի 
միջոցով. տվյալների հոսքի փոխանցում. 
վիրտուալ իրականության և թվային 
բովանդակության հոսքի փոխանցում և առա-
քում. շարժական միջոցների  կապի ծառայու-
թյուններ զվարճալի մեդիաբովանդակության 

էլեկտրոնային փոխանցման տեսքով. ինտերնետ 
հեռարձակում. փոդքասթինգի ծառայություններ 
(ձայնա- և տեսահաղորդումների ստեղծման և 
տարածման ծառայություններ համացանցում). 
հաղորդագրությունների էլեկտրոնային տախ-
տակ (հեռահաղորդակցական ծառայու-
թյուններ). առցանց զրույցի սենյակների և 
առցանց համաժողովների տրամադրում 
օգտատերերի միջև հաղորդագրությունների  
փոխանցման համար, որոնք վերաբերում 
են  գեղարվեստական ֆիլմերին, հեռուստա-
ծրագրերին, ընթացիկ իրադարձություններին, 
պրոֆիլներին, մշակույթին, քաղաքա-
կանությանը և կենսակերպի հարցերին. 
առցանց զրույցի սենյակների տրամադրում 
սոցիալական ցանցերի համար. վիրտուալ 
զրույցի սենյակների տրամադրում տեքստային 
հաղորդագրությունների փոխանցման միջոցով. 
առցանց համաժողովների ապահովում լսա-, 
տեսա- և տեսալսողական բովանդակության 
ոլորտում.  համակարգչային տերմինալներով 
իրագործվող կապ. զվարճալի դիտումների 
և տեղեկատվության էլեկտրոնային փոխան-
ցումներ ինտերնետի,  շարժական թվային 
էլեկտրոնային սարքերի,  հաղորդակցական 
կապի և անլար հեռահաղորդակցական կապի 
միջոցով. երրորդ անձանց համար դեպի ցանց 
մուտքի տրամադրում տեսալսողական և 
մուլտիմեդիային բովանդակության առաքման, 
փոխանցման, քեշինգի և հոսքի փոխանցման 
համար.

դաս 41. հեռուստատեսային ծրագրերի և 
գեղարվեստական ֆիլմերի արտադրություն 
և տարածում. ձայնագրությունների և տեսա-
գրությունների արտադրություն և տարածում. 
հեռուստատեսային ծրագրերի մոնտաժում. 
տեսագրությունների, հեռուստատեսային 
ծրա գրերի և գեղարվեստական ֆիլմերի 
տրամադրում ըստ պահանջի. չբեռնվող 
տեսագրությունների, հեռուստատեսային 
ծրագրերի և գեղարվեստական կինոնկարների 
տրամադրում. ժամանցի, զվարճությունների 
ծառայություններ, մասնավորապես` մուլտի-
մեդիային ծրագրերի տրամադրում. 
ժամանցի, զվարճությունների հարցերով 
տեղեկատվություն. ինտերակտիվ, տեսա- 
և շարժական խաղերի արտադրություն և 
տարածում. ժամանցի, զվարճությունների 
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ծառայություններ, մասնավորապես`առցանց 
խաղերի, ցանցային խաղերի, վիրտուալ 
իրականության խաղերի, ինտերակտիվ 
խաղերի, տեսախաղերի և շարժական խաղերի 
տրամադրում. վիրտուալ իրականության 
խաղերի ծրագրային ապահովում. ընդհանուր 
զվարճալի լայն տեղեկատվություն 
պարունակող վեբ-կայքերի տեսքով ժամանցի, 
զվարճությունների ծառայությունների 
տրամադրում հեռակապով, որոնք վերաբերում 
են գեղարվեստական կինոնկարներին, 
հեռուստաշոուներին, տեսագրություններին, 
հեռուստահոլովակներին, լուսանկարներին և այլ 
մուլտիմեդիային նյութերին. տեխնոլոգիաներ 
պարունակող ժամանցի, զվարճությունների 
նպատակով վեբ-կայքերի տրամադրում, որոնք 
թույլ են տալիս օգտատերերին ներբեռնել և 
տարածել լուսանկարներ, տեսագրություններ, 
գծագրեր, տվյալներ և մուլտիմեդիային 
նյութեր. ժամանցի, զվարճությունների ծառա-
յություններ, մասնավորապես` փոդքասթի 
(համացանցի միջոցով հեռարձակվող 
ձայնագրություններ) և վեբքասթի (առցանց 
կոնֆերանսների) տրամադրում. չբեռնվող 
էլեկտրոնային հրապարակումների առցանց 
տրամադրում. գրքերի հրատարակում.  
երաժշտության տարածման, գրանցման, 
արտադրման և հրապարակման ծառայու-
թյուն ներ. թատերականացված ներկա -
յացում. գեղարվեստական կինո նկարներին 
և հեռուստատեսային ֆիլմերին վերաբերող 
ցուցահանդեսների կազմակերպում և անց-
կացում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ. 
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների 
և հանգստի զբոսայգիների ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20161641  (111) 26027
(220) 15.12.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 15.12.2026
(730) Ուեսթրն Դիջիթլ Թեքնոլըջիզ, Ինք., US 
(442) 30.12.2016
(540) 

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

(511) 
դաս 9. տվյալների պահման սարքեր, 

այն է՝ կարծրասկավառակավարներ, թվային 
սկավառակավարներ, մեդիանվագարկիչներ, 
դատարկ թվային տեղեկակիրներ, 
դյուրատար կարծրասկավառակավարներ, 
կիսահաղորդչային սկավառակավարներ, 
ֆլեշ հիշողության քարտեր, համակցված 
սկավառակավարներ և համակարգչային 
ծայրամասային սարքեր. համակարգչային 
հիշող սարքեր, այն է՝ համակարգչի 
հիշողության սարքակազմեր, համակարգչային 
կարծրասկավառակներ և կիսահաղորդչային 
սկավառակներ համակարգիչների համար. 
հանովի կարծրասկավառակների հիման վրա 
պահեստային պատճենման համակարգեր. 
համակարգչային ցանցի հիշող սարքեր, այն 
է՝ կարծրասկավառակավարներ, թվային 
սկավառակավարներ, մեդիանվագարկիչներ, 
դատարկ թվային տեղեկակիրներ, դյուրատար 
սկավառակավարներ, կիսահաղորդչային 
սկավառակավարներ, ֆլեշ հիշողության 
քարտեր, համակցված սկավառակավարներ 
և համակարգչային ծայրամասային սարքեր 
տեղում կամ հեռահաղորդակցական 
կապի ցանցերի միջոցով կամ ամպային 
միջավայրում էլեկտրոնային տվյալների 
պահման կամ պահեստային պատճենման 
համար. համակարգչային արտադրանք 
տեքստերի, տվյալների, ձայնա- և  
տեսաֆայլերի, թվային պատկերների 
և մուլտիմեդիային բովանդակության 
հաղորդման, հոսքային փոխանցման, դիտման 
և վերարտադրման համար՝ տվյալների 
պահման սարքերից, կարծրասկավառակներից, 
սկավառակավարներից և տեսամագ-
նիտոֆոնների, պրոյեկտորների, համակար-
գիչների և շարժական սարքերի, այն է՝ 
պլանշետների, սմարթֆոնների, լեփթոփների 
համակարգչային ծայրամասային սարքերից. 
ինտեգրալ սխեմաների չիպեր. ախտորոշման 
սարքեր ոչ բուժական նպատակների 
համար, այն է՝ սարքեր համակարգչային 
համակարգերի վերլուծության և օպտի-
մալացման համար. վերլուծական սարքեր 
ոչ բուժական նպատակների համար, այն 
է՝ ինտեգրալ ապարատային ապահովում, 
ներկառուցված ծրագրային ապահովում և 
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ծրագրային համակարգ տվյալների մշակման 
լայնամասշտաբ կենտրոնների կառավարման և 
տվյալների վերլուծության, տվյալների պահման 
և տվյալների պահման համակարգերի 
աշխատանքն ապահովելու համար. դատարկ 
սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով քարտեր). 
ինտեր ֆեյսներ   համակարգիչների   համար.   կապի 
դյուրակիր սարքեր, մեդիանվագար կիչ ներ և  
համակարգչային սարքեր, այն է՝ մագնիսական 
ժապավենի բլոկներ համակարգիչ ների 
համար, համակարգչային հիշող սարքեր, 
համակարգչային օպերացիոն համակարգեր 
և տվյալների ներմուծման համակարգչային 
սարքեր. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում, ապարատներ և ներկառուցված 
ծրագրեր էլեկտրոնային տվյալների պահման, 
համաժամացման, վերբեռնման, առբերման, 
ներբեռնման, կառավարման, կազմակերպման, 
պաշտպանության, համատեղ օգտագործման 
և պահեստային պատճենման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
համակարգչային համակարգերի վերլուծության 
և օպտիմալացման համար. համակարգչային 
օպերացիոն համակարգեր. ներկառուցված 
համակարգչային ծրագրեր համակարգչային 
համակարգերի և բաղադրամասերի օպտիմալ 
աշխատանքի վերահսկման համար. ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում  համակարգչային 
համակարգերի վերլուծության և օպտիմալացման 
համար. համակարգչային համակարգերի 
վերլուծության և օպտիմալացման նպատակով 
կիրառվող ներբեռնվող ծրագրային ապահովում 
շարժական սարքերի համար. ներբեռնվող 
էլեկտրոնային ուսումնական ձեռնարկներ 
տվյալների պահման սարքերի ոլորտում, 
այն է՝ կարծրասկավառակավարներ, թվային 
սկավառակավարներ, մեդիանվագարկիչներ, 
դատարկ թվային տեղեկակիրներ, դյուրատար 
սկավառակավարներ, կիսահաղորդչային 
սկա վառակավարներ, ֆլեշ հիշողության 
քարտեր, համակցված սկավառակավարներ և 
համակարգչային ծայրամասային սարքեր.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ առանց էներգիայի աշխատող 
ֆլեշ հիշողության սարքերի, տեղեկատվական 
կենտրոնների, գերմասշտաբային համա-
կարգչային համակարգերի և ամպային 
հաշվարկման վերլուծության և օպտիմալացման 

համակարգերի համակարգային և օպտի-
մալացման վերլուծության տեսքով, 
ինչպես նաև դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և նախագծում. 
արդյունաբերական հետազոտություններ 
առանց էներգիայի աշխատող ֆլեշ հիշողության 
սարքերի, տեղեկատվական կենտրոնների, 
գերմասշտաբային համակարգչային համա-
կարգերի և ամպային հաշվարկման վերլու-
ծության և օպտիմալացման համակարգերի 
համակարգային և օպտիմալացման վերլու-
ծության ոլորտում. համակարգչային 
ապարատների և ծրագրերի նախագծում 
և կատարելագործում. չափաբերում 
(չափումներ). համակարգչային ծրագրա-
վորում. համակարգչային համակարգերի 
նախագծում. համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. տվյալների և տեղեկատվական 
ծրագրերի կերպափոխում (ոչ ֆիզիկական). 
համակարգչային ծրագրերի բազմացում. 
տվյալների էլեկտրոնային պահպանում. 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
տեղակայում. համակարգչային տեխնոլո-
գիաների և ծրագրավորման ոլորտում 
տեղեկատվության տրամադրում. ծրագրային 
ապահովման և ներկառուցված ծրագրերի 
սպասարկում. հեռակա հասանելիության 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
նշված համակարգերի պատշաճ աշխատանքի 
և օպտիմալացման ապահովման համար. 
տվյալների պահեստային հեռապատճենման 
(օֆսայթ) ծառայություններ. համակարգչային 
տվյալների վերականգնում. հիմնապաշարների 
տեղավորում (հոսթինգ). նյութերի փորձար-
կումներ. ծրագրային ապահովման և 
ներկառուցված ծրագրերի արդիականացում. 
համակարգչային և էլեկտրոնային տվյալ-
ների պահման ծառայություններ. տվյալ-
ներով կարծրասկավառակավարների, 
կիսա հաղորդչային սկավառակավարների 
և համակարգչային պահման սարքերի 
նախագծում, կատարելագործում, արդիա-
կանացում և սպասարկում. տվյալների 
պահման, տվյալների կառավարման և տեղում 
կամ ամպային միջավայրում էլեկտրոնային 
տվյալների պահեստային պատճենման 
համար համակարգչային ապարատների, 
ծրագրերի և համակարգերի նախագծում, 
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կատարելագործում, արդիականացում և 
սպասարկում. տեխնիկական աջակցություն 
տվյալների պահման, տվյալների կառավարման 
և տեղում կամ ամպային միջավայրում 
էլեկտրոնային տվյալների պահեստային 
պատճենման ոլորտում. համակարգչային 
ծառայություններ ամպային պահոցում կամ 
սարքերի վրա պահվող բովանդակությանը կամ 
մեդիա նյութերին մուտքի ապահովման և դրանց 
խմբավորման համար, այդ թվում՝ բաշխված 
համակարգչային հիմնապաշարներում կամ 
շարժական թվային էլեկտրոնային սարքերում 
պահվող տվյալներին մուտքի ապահովման 
տեխնոլոգիայով վեբ-կայքերի տրամադրում. 
համակարգչային ծառայություններ, այն է՝ 
առցանց ծրագրային ապահովման տրամադրում 
կիրառական ծրագրային ինտերֆեյսների 
համար՝ բովանդակությանը կամ մեդիա 
նյութերին մուտքի ապահովման, դրանց 
խմբավորման, ստեղծման, կառավարման և 
գործարկման համար՝ ծրագրեր մշակողների 
կողմից դրանց օգտագործման նպատակով. 
ամպային հաշվարկման ծառայություններ, 
որոնք իրենցից ներկայացնում են ծրագրեր 
ամպային հաշվարկման ցանցերին 
մուտքի ապահովման համար և ծրագրեր 
ամպային հաշվարկման ծառայություններին 
մուտքի ապահովման համար. ծրագրային 
հարթակների ծառայություններ, որոնք 
առաջարկում են համակարգչային ծրագրային 
հարթակներ էլեկտրոնային սարքերի, այն 
է՝ բջջային հեռախոսների, պլանշետային 
համակարգիչների և համակարգիչների 
ամպային պահոցում պահվող բովան-
դակությանը կամ մեդիա նյութերին մուտքի 
ապահովման և դրանց խմբավորման 
համար. համակարգչային ծառայություններ 
ձայնային տվյալների, տեղեկատվության 
կամ պատկերների համար էլեկտրոնային 
պահոցի տրամադրման տեսքով. էլեկտրոնային 
տվյալների անլար պահման ծառայություններ. 
տվյալների հիմնապաշարների, պատկերների և 
այլ էլեկտրոնային տվյալների անլար պահման 
ծառայություններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161650  (111) 26028
(220) 19.12.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 19.12.2026
(730) Դորքո Քո., Լթդ, KR 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 8. ածելիներ, այդ թվում՝ ոչ էլեկ-

տրական ածելիներ, անվտանգ ածելիներ. 
ածելիների սայրեր, պիտոյատուփեր սափրվելու 
պարագաների համար. ածելիների պատյաններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161698  (111) 26029
(220) 28.12.2016 (151) 12.06.2017
   (181) 28.12.2026
(730) Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US 
(442) 01.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. թղթից և (կամ) ցելյուլոզից պատ-

րաստված մեկանգամյա խանձարուրներ 
(մանկական տակաշորեր) և կիսավարտիքներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170021  (111) 26030
(220) 12.01.2017 (151) 12.06.2017
   (181) 12.01.2027
(730) «Արմեն-Սարգիս» ՍՊԸ, ք.Մասիս, Նոր 
Թաղամաս 27/36, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 
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(526) «SWEET» բառը և «FAMILY OWNED» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. խմորեղեն, քաղցրավենիք:
_____________________

(210) 20170027  (111) 26031
(220) 12.01.2017 (151) 12.06.2017
   (181) 12.01.2027
(730) Ինթեր Իքեա Սիսթըմզ Բ.Վ., NL 
(442) 16.02.2017
(540) 

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

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

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

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20170030  (111) 26032
(220) 13.01.2017 (151) 12.06.2017
   (181) 13.01.2027
(730) «Իռեն-Մես» ՍՊԸ, Երևան, Հ/Ա արդյու-
նա  բերական հանգույց  (գ. Հաղթանակ), AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

_____________________

(210) 20170056  (111) 26033
(220) 19.01.2017 (151) 12.06.2017
   (181) 19.01.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ռոբերտ 
Աստվածատրյան Ռուդիկի, Երևան, Նորքի 1-ին 
զանգվ., Գայի պող., շ. 2, բն. 73, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 14. ձեռքի ժամացույցի կաշվե գոտիներ. 
դաս 18. կաշվից և կաշվի նմանակներից 

պատրաստված իրեր.
դաս 25. կոշկեղեն և հագուստ:

_____________________

(210) 20170095  (111) 26034
(220) 26.01.2017 (151) 12.06.2017
   (181) 26.01.2027
(730) «Էկոտոմատո» ՓԲԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գողթ, 3-րդ փ., տուն 22, AM 
(442) 01.03.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր գույնով:



ԳՅՈՒՏԵՐ

62

ՄԱՍ 1

62

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/2 

16 .06 . 20 17

(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:

_____________________

(210) 20170106  (111) 26035
(220) 30.01.2017 (151) 12.06.2017
   (181) 30.01.2027
(730) «Կոնցեպտ 5» ՍՊԸ, Երևան, Վ. 
Փափազյան 16Ա, բն. 24, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ:

_____________________

(210) 20170108  (111) 26036
(220) 30.01.2017 (151) 12.06.2017
   (181) 30.01.2027
(730) Մհեր Մարգարյան, Երևան, 
Բաշինջաղյան 161, բն. 20, AM 
(442) 16.02.2017

(540) 

(526) «FM» գրառումը և «radio» բառն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 38. ռադիոծրագրերի հեռարձակում:
_____________________

(210) 20170137  (111) 26037
(220) 01.02.2017 (151) 12.06.2017
   (181) 01.02.2027 
(730) Ալթերա Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US 
(442) 01.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 9. ծրագրավորվող տրամաբանական 

կիրառական ծրագրերի համար նախատեսված 
փոխլրացնող մետաղաօքսիդային սիլիկոնային 
ինտեգրալ սխեմաներ, որոնց կոնֆիգուրացիան 
օգտագործողի կողմից կարող է փոփոխվել:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20170140  (111) 26038
(220) 01.02.2017 (151) 12.06.2017
   (181) 01.02.2027
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP 
(442) 16.02.2017
(540) 
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(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20170143  (111) 26039
(220) 01.02.2017 (151) 12.06.2017
   (181) 01.02.2027
(730) «Մագմա պլյուս» ՍՊԸ, ք. Աշտարակ, 
Գիտավան ՖՀԻ 7/1, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 1. անտիֆրիզներ (հակասառիչներ). 

ացետոն.
դաս 3. օդի բուրավետիչներ. ժավելաջուր. 

անուշաբույր ջուր. հեղուկներ ապակիների, 
այդ թվում՝ հողմապակիների, մաքրման 
համար. օճառներ. գործվածքների երանգները 
վերականգնող օճառներ. պատրաստուկներ 
լոգանքի համար ոչ բժշկական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ լվանալիս 
սպիտակեղենը փափկացնելու համար. 
պատրաստուկներ լվացքի համար. լվացող 
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական 
և բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների. շամպուններ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20170148  (111) 26040
(220) 03.02.2017 (151) 12.06.2017
   (181) 03.02.2027
(730) Էդուարդ Կարենի Քանքանյան, Երևան, 
Սարյան 29, բն. 24, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 42. ծրագրային ապահովման մշակում 

և զարգացում:
_____________________

(210) 20170154  (111) 26041
(220) 06.02.2017 (151) 12.06.2017
   (181) 06.02.2027
(730) «Կվադրա-իմպեքս» ՍՊԸ, Երևան, 
Նալբանդյան 25ա/56, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 35. գործերի կառավարում գործարա-

րության ասպարեզում. 
դաս 37. սարքավորումների տեղակայում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
_____________________

(210) 20170174  (111) 26042
(220) 09.02.2017 (151) 12.06.2017
   (181) 09.02.2027
(730) «Միլկաթ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան 
խճուղի 15, AM 
(442) 01.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթ, կաթնամթերք:

_____________________

(210) 20170194  (111) 26043
(220) 10.02.2017 (151) 12.06.2017
   (181) 10.02.2027
(730) «4յու.ԷյԷմ» ՍՊԸ, Երևան, Փ. Բյուզանդի 
1/3, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

(526) «.am» գրառումն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտ չէ:
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(511) 
դաս 35. առցանց մեծածախ կամ մանրա-

ծախ վաճառք, բացառությամբ բջջային 
հեռախոսների լրակազմող մասերի և 
դետալների վաճառքից. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնորդներին և ապրանքներ 
և ծառայություններ վաճառողներին. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. ապրանքների առաքում. 

ապրանքների պահպանում:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20170303  (111) 26044
(220) 02.03.2017 (151) 12.06.2017
   (181) 02.03.2027
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.03.2017
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20170320  (111) 26045
(220) 07.03.2017 (151) 12.06.2017
   (181) 07.03.2027
(730) «Նուշիկյան ասոցիացիա» ՍՊԸ, Երևան, 
Սայաթ-Նովա 11-1, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(526) «ADVERTISING» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. գովազդ:
_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

2880  03.09.2027 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց Գործարանային 10, AM

3650  18.06.2027 Հերմես Ինտերնասյոնալ Սոսիետե ան Կոմանդիտե պար Աքսիոն, FR

3716  18.09.2027 Նեքսթ Ռիթեյլ Լիմիթիդ, GB

3734  29.05.2027 Կարլսբերգ Բրուըրիզ Ա/Ս, DK

3735  30.06.2027 Հյուլիթ-Փեքարդ Դիվելոփմենթ Քամփնի, Լ.Փ. Տեխաս նահանգի ՍՊԸ, US

3855  12.06.2027 Գես ? ԻՓ Հոլդեր Լ.Փ., Դելավերի նահանգ, US

3856  12.06.2027 Գես ? ԻՓ Հոլդեր Լ.Փ., Դելավերի նահանգ, US

3857  12.06.2027 Գես ? ԻՓ Հոլդեր Լ.Փ., Դելավերի նահանգ, US

3882  16.05.2027 Ինթերնեյշնլ Ֆուդսթուֆֆս Քո., AE

3910  04.08.2027 Էյսեր Ինք., TW

4100  29.12.2027 Ռևլոն (Սուիս) Ս.Ա., CH

4117  02.06.2027 Տակեդա Ավստրիա ԳմբՀ, AT

4151  29.04.2027 ՈՒՊՍԱ ՍԱՍ, FR

12109  15.03.2027 Ուորլդ Մեդիսին Լթդ, GB

12110  15.03.2027 Ուորլդ Մեդիսին Լթդ, GB

12112  15.03.2027 Ուորլդ Մեդիսին Լթդ, GB

12113  15.03.2027 Ուորլդ Մեդիսին Լթդ, GB

12114  15.03.2027 Ուորլդ Մեդիսին Լթդ, GB

12115  15.03.2027 Ուորլդ Մեդիսին Լթդ, GB

12116  15.03.2027 Ուորլդ Մեդիսին Լթդ, GB

12117  15.03.2027 Ուորլդ Մեդիսին Լթդ, GB

12118  15.03.2027 Ուորլդ Մեդիսին Լթդ, GB

12119  15.03.2027 Ուորլդ Մեդիսին Լթդ, GB

12120  15.03.2027 Ուորլդ Մեդիսին Լթդ, GB

12132  15.03.2027 Ուորլդ Մեդիսին Լթդ, GB

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

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

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

12150  15.03.2027 Ուորլդ Մեդիսին Լթդ, GB

12277  18.05.2027 «Նատֆուդ» ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան 50, բն. 57, AM

12289  15.06.2027 «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, 0026, Սևանի փող. 86/1, AM

12363  21.05.2027 Քեյ-Սուիզ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

12432  15.06.2027 «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, 0026, Սևանի փող. 86/1, AM

12433  28.06.2027 Ռասասի Փերֆամզ Ինդասթրի ԼԼՔ, AE

12543  15.05.2027 Էնջլ Յիսթ Քո., Լթդ., CN

12579  21.06.2027 «Ավտոռադիո» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Մանուկյան 5, AM

12616  06.07.2027 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

     գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM

12617  06.07.2027 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM

12618  06.07.2027 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM

12619  06.07.2027 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM

12620  06.07.2027 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

      գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM

12621  06.07.2027 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM

12622  06.07.2027 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM

12623  06.07.2027 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM

12624  06.07.2027 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM

12625  06.07.2027 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM
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12647  15.06.2027 «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, 0026, Սևանի փող. 86/1, AM

12649  28.06.2027 «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, 0026, Սևանի փող. 86/1, AM

12722  25.06.2027 Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Պիվովարնյա Մոսկվա-Էֆես», RU

12743  01.06.2027 Սինոփսիս, Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

12823  21.05.2027 Քեյ-Սուիզ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

12937  01.11.2027 Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Պիվովարնյա Մոսկվա-Էֆես», RU

13047  26.09.2027 Պատրոն Սփիրիթս Ինթերնեշնլ ԱԳ, CH

13048  26.09.2027 Պատրոն Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

13049  26.09.2027 Պատրոն Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

13080  23.07.2027 Լ`Օրեալ Ս. Ա., FR

13127  13.08.2027 «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM

13128  13.08.2027 «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM

13153  21.12.2027 Զիփո Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ



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

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



ԳՅՈՒՏԵՐ
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Տեղեկություններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին

(210) 20170121
(220) 31.01.2017
(730) «Իջևան գինու կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170181
(220) 09.02.2017
(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստա ընկերու-
թյուն» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Հովսեփյան 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հեռուստա հաղորդումն երի պատ րաս-

տում: 
--------------

(210) 20170186
(220) 09.02.2017
(730)«Հայաստանի հանրային հեռուստա ընկերու-
թյուն» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Հովսեփյան 26, AM  
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հեռուստա հաղորդումն երի պատ րաս-

տում: 
--------------

(210) 20170752
(220) 22.05.2017
(730) «Վիզա կոնկորդ ուրալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Բաղրամյան 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցամաքով, 

օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապարատներ.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:                                                                      

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

(210) 20170446
(220) 30.03.2017
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(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., HR 
(540) 

(511) 
դաս 3. հղկանյութեր. համպար (պարֆյումերիա). 

հակադիր տեր կենցաղային. կենցաղային հակաս-
տատիկներ. բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). 
օդի բուրավետիչներ. բուրավետիչներ ամոքահունց 
խմորից պատրաստվող հրուշակեղենի համար 
(եթերային յուղեր). բուրավետիչներ ըմպելիքների 
համար (եթերային յուղեր). աերոզոլներ բերանի 
խոռոչի թարմացման համար. սեղմված օդով 
բալոններ մաքրման և փոշու հեռացման 
համար. բալզամներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. փայլ 
շրթունքենրի համար. հղկաքարեր ողորկման 
համար. հղկաթուղթ. զմռնիտի թուղթ. ողորկման 
թուղթ. կոսմետիկական վազելին. կոշիկի 
քսուք. գուտալին (կոշիկի քսուք). կոշիկի կուպր. 
բամբակ կոսմետիկական նպատակների համար. 
հոտավետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի 
բուրավետացման համար. խոնավակլանիչ նյութեր 
սպասք լվացող մեքենաների համար. կպչուն 
նյութեր կոսմետիկական միջոցների համար. 
բուրավետ ջուր. ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. 
անուշաբույր ջուր. մոմ սպիտակեղենի համար. մոմ 
հատակի համար. սահումը կանխող մոմ հատակի 
համար. մազահեռացնող մոմ. մոմ բեղերի համար. 
դերձակի մոմ. մոմեր կաշվի համար. կրեմներ 
կաշվի համար. մոմեր կահույքի և հատակների 
փայլեցման համար. կոշիկի մոմեր. ողորկելու մոմեր. 
ժելեր մերսման համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. հելիոտրոպին. 
ժել ատամների սպիտակեցման համար. գերանիոլ. 
գրիմ. հոտազերծիչներ ընտանի կենդանիների 
համար. հոտազերծիչներ մարդու կամ կենդանիների 
համար. դեպիլյատորներ. բուրավետ փայտանյութ. 
օծանելիք. հեղուկներ հատակի համար, որոնք 
կանխում են սահելը. հեղուկներ ապակիների, 
այդ թվում՝ հողմապակիների, մաքրման 
համար. յուղեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. հրաբխային մոխիր մաքրման համար. 
միջոցներ հիգիենիկ նպատակների համար, 
որոնք վերաբերում են օծանելիքային և 
կոսմետիկական կատեգորիային. պարֆյու-

մերիային արտադրանք. դեկորատիվ փոխատիպ 
նկարներ կոսմետիկական նպատակների համար. 
իոնոն (պարֆյումերիա). քարեր սափրվելու համար 
(կապող միջոցներ). հղկաքարեր. մատիտներ 
հոնքերի համար. կոսմետիկական մատիտներ. 
սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյութեր). մետաղների 
կարբիդներ (հղկանյութեր). ալյումինային շիբեր 
(հականեխիչներ). կիզելգուր ողորկման համար. 
սոսինձներ արհեստական թարթիչների ամրացման 
համար. սոսինձներ դնովի մազերի ամրացման 
համար. մազերի լավորակիչներ. օճառածառի կեղև 
լվացքի համար. կորունդ (հղկանյութ). ներկանյութեր 
մորուքի և բեղերի համար. ներկանյութեր զուգարանի 
ջրի համար. կոսմետիկական ներկանյութեր. օսլա 
(ապրետուր). օսլա սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու 
համար. կոշիկի քսուքներ. քսուքներ ողորկման 
համար. կոսմետիկական կրեմներ. սպիտակեցնող 
կոսմետիկական կրեմներ. կարմիր կրոկուս 
ողորկման համար. խունկ. լաք մազերի համար. լաքեր 
եղունգների համար. լոսյոններ մազերի համար, 
որոնք ընդգրկված են 3-րդ դասում. սափրվելուց 
հետո լոսյոններ. կոսմետիկական դիմակներ. յուղեր 
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների համար. 
կոսմետիկական յուղեր. հարդարանքի յուղեր. 
եթերային յուղեր ցիտրոնից. եթերային յուղեր 
մայրենուց. եթերային յուղեր կիտրոնից. յուղեր, 
որոնք ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. 
բերգամոտի յուղ. գաուլտերյան յուղ. հասմիկի յուղ. 
նարդոսի յուղ. նշի յուղ. վարդի յուղ. տերպենթինի յուղ 
ճարպազերծման համար. կավիճ սպիտակեցման 
համար. մաքրող կավիճ. նշի կաթ կոսմետիկական 
նպատակների համար. հարդարանքի կաթ. մուշկ 
(կոսմետիկական). օճառներ, որոնք ըմդգրկված 
են 3-րդ դասում. հոտազերծող օճառներ. օճառներ 
սափրվելու համար. գործվածքների երանգները 
վերականգնող օճառներ. հատով օճառներ 
հարդարանքի համար. օճառներ ոտքերի քրտնելու 
դեմ. նշի օճառ. դաղձ օծանելիքի արտադրության 
համար. կոսմետիկական հավաքածուներ. 
զմռնիտ. կպչուն պիտակներ եղունգների համար. 
արհեստական եղունգներ. անուշաբույր ջուր 
(օդեկոլոն). հիմքեր ծաղկային օծանելիքների 
համար. բամբակե տամպոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. խնկաձողիկներ. 
մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի համար. 
ատամի փոշիներ, ատամի մածուկներ. պեմզա 
(չեչաքար). տուփեր շրթներկի համար. ջրածնի 
պերօքսիդ կոսմետիկական նպատակների համար. 
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շերտիկներ շնչառությունը թարմացնելու համար. 
հղկապաստառ. զմռնիտային պաստառ ապակե 
հղկանյութով. շրթներկ. շրթներկեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ սափր-
վելու համար. կոսմե  տիկական պատ րաստուկներ 
լոգանքի համար. պատրաստուկներ լոգանքի 
համար ոչ բժշկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ մազերն ուղղելու համար. 
պատրաստուկներ մազերը գանգրացնելու համար. 
պատրաստուկներ լվացքը թրջելու համար. 
պատրաստուկներ գործիքներ սրելու համար. 
պատրաստուկներ անձնական հիգիենայի համար, 
հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ գործվածքները 
կոկելու (օսլայելու) համար. պատրաստուկներ 
գունազերծման համար. պատրաստուկներ կաշվի 
գունաթափման համար. պատրաստուկներ 
ողորկման համար. պատրաստուկներ ատամների 
պրոթեզների ողորկման համար. պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. պատրաստուկներ սպիտակեղենին փայլ 
հաղորդելու համար. պատրաստուկներ մաքրելու 
կամ փայլեցնելու համար. պատրաստուկներ 
լվանալիս սպիտակեղենը փափկացնելու 
համար. պատ րաստուկներ լվացքի համար. 
պատրաստուկներ չոր մաքրման համար. 
պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու համար. 
պատրաստուկներ դիմահարդարանքը հեռացնելու 
համար. պատրաստուկներ մանրատախտակի 
վրայից մոմը հեռացնելու համար (մաքրող 
միջոցներ). պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու 
համար. պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու 
համար. պատրաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար. պատրաստուկներ մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ ատամների պրոթեզները 
մաքրելու համար. պատրաստուկներ պատի 
պաստառները մաքրելու համար. պատրաստուկներ 
ջրհորդանները մաքրելու համար. սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ լվացքի համար. պատրաս-
տուկներ հալվե վերայով կոսմետիկական նպատակ-
ների համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
կենցաղային քիմիական պատրաստուկներ 
սպիտակեղենը լվանալիս գույները թարմացնելու 
համար. փայլ տվող պատրաստուկներ 
(ողորկման համար). դիմափոշի. ալմաստի փոշի 
(հղկանյութ). բծերը հանելու միջոցներ. լուծույթներ 
մաքրելու համար. արհեստական թարթիչներ. 
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 

անձեռո ցիկներ. դիմահարդարումը հեռացնող 
պատ րաստուկներով տոգորված անձեռոցիկ-
ներ. սաֆրոլ. լեղակ սպիտակեղենի համար. 
բևեկնայուղ ճարպազերծման համար. հոտավետ 
խառնուրդներ ծաղիկներից և խոտերից. սոդա 
սպիտակեցման համար. լվացքի սոդա, մաքրելու 
համար սոդա. աղեր վաննաների համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների. աղեր սպիտակեցման 
համար. բաղա դրություններ հոտավետ նյութերով 
ծխեցման համար (պարֆյումերա). պահպանող 
բաղադրություններ կաշվի համար (փայլեցնող). 
անուշադրի սպիրտ (լվացող, մաքրող միջոց). 
կապակցող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական միջոցներ 
հոնքերի համար. միջոցներ գրիմ անելու համար. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի համար. 
միջոցներ մազերը ներկելու համար. չեզոքացնող 
միջոցներ մշտագանգրացման համար. միջոցներ 
բույսերի տերևներին փայլ հաղորդելու համար. 
կոսմետիկական միջոցներ թարթիչների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու համար. 
կոշիկների խնամքի միջոցներ. կոսմետիկական 
միջոցներ. կոսմետիկական միջոցներ կենդանիների 
համար. կոսմետիկական միջոցներ թարթիչները 
և հոնքերը ներկելու համար. լվացող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
ճարպազերծող միջոցներ, բացա ռությամբ 
արդյունա բերական նպատակների համար 
օգտա  գործվողների. գունազրկող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակ ների համար. արդու-
զարդի պատրաստուկներ քրտնելու դեմ (արդու-
զարդի պարագաներ). հարդարանքի (արդուզարդի) 
տալկ. տերպեններ (եթերային յուղեր). զմռնիտի 
կտորներ. լվացող միջոցներով տոգորված 
ջնջոցներ մաքրելու համար. հինա (կոսմետիկական 
ներկանյութ). շամպուններ, որոնք ընդգրկված են 
3-րդ դասում. շամպուններ կենդանիների համար 
(ոչ բուժական խնամքի միջոցներ). չոր շամպուններ, 
որոնք ընդգրկված են 3-րդ դասում. ապակե 
հղկաթուղթ. սոդայի մոխրաջուր. ծաղիկների 
էքստրակտներ (պարֆյումերիա). եթերային 
էսենցիաներ (բնահյութեր). էսենցիա (բնահյութ) 
բադիանից. անանուխի էսենցիա (եթերայուղ).

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

բուժիչ ցեխեր. դեղնախեժ բժշկական նպատակների 
համար. գուրյուն-բալզամ (բալասան) բժշկական 
նպատակների համար. օդը թարմացնող 
հոտազերծիչներ. հոտազերծիչներ, բացառությամբ 
մարդ կանց և կենդա նիների համար նախա-
տեսվածների. հոտազերծիչներ հագուստի կամ 
մանածագործվածքային արտադրանքի համար. 
դիաստազ (խմորիչ) բժշկական նպատակների 
համար. դիգիտալին. սննդային հանքային 
հավելումներ. սննդային հավելումներ. սպիտա-
կուցային սննդային հավելումներ. սննդային 
հավելումներ կենդանիների համար. խմորիչի 
սննդային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
ալգինատից. սննդային հավելումներ խաղողա-
շաքարից (գլյուկոզայից). սննդային հավելումներ 
կազեինից. սննդային հավելումներ լեցիթինից. 
սննդային հավելումներ կտավատի սերմի յուղից. 
սննդային հավելումներ ակնամոմից. սննդային 
հավելումներ պրոտեինից. սննդային հավելումներ 
պրոտեինից կենդանիների համար. սննդային 
հավելումներ մայր մեղվի կաթից. սննդային 
հավելումներ բույսերի ծաղկափոշուց. սննդային 
հավելումներ ցորենի ծիլերից. սննդային 
հավելումներ կտավատի սերմերից. սննդային 
հավելումներ ֆերմենտներից. խմորիչներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
դոնդողանյութ (ժելատին) բժշկական նպատակների 
համար. ձկան յուղ. իզոտոպներ բժշկական 
նպատակների համար. միջատասպան միջոցներ. 
յոդ դեղագործական նպատակների համար. 
յոդիդներ դեղագործական նպատակների համար. 
ալկալիական մետաղների յոդիդներ դեղագործական 
նպատակների համար. յոդաֆորմ. կալոմել 
(ֆունգիցիդներ). թթու գինեքար դեղագործական 
նպատակների համար. գինեքար դեղագործական 
նպատակների համար. քափուր բժշկական 
նպատակների համար.  դեղապատիճներ. 
պատիճներ դեղագործական նպատակների 
համար. արյուն կանգնեցնող մատիտներ. 
գորտնուկներ բուժող մատիտներ.  կաուստիկ 
մատիտներ. գլխացավի դեմ մատիտներ. կարբոնիլ 
(հակա մակաբուծային միջոց). կաուստիկներ դեղա-
գործական նպատակների համար. կաշու 
(ակացիայի, արմավենու էքստրակտ) դեղա-
գործական նպատակների համար. քվասիա 
(տոնուսը բարձրացնող միջոց) բժշկական նպատակ-
ների համար. քվեբրախո (դաբաղային էքստրակտ) 
բժշկական նպատակների համար. թթվածին 



ԳՅՈՒՏԵՐ

7474

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 06/2

16 .06 . 20 17

բժշկական նպատակների համար. գխտորաթթու 
դեղագործական նպատակների համար. թթուներ 
դեղագործական նպատակների համար. սոսինձ 
ատամի պրոթեզների համար. վիրաբուժական 
սոսինձ. կպչուն ժապավեններ բժշկական 
նպատակների համար. ցողունային բջիջներ 
անասնա բուժական նպատակների համար. ցողու-
նային բջիջներ բուժական նպատակների համար. 
կոկաին. կոլոդիում դեղագործական նպատակների 
համար. հակակոշտուկային օղակներ ոտքերի 
համար. դեղերով տոգորված կոնֆետներ. 
արջընկույզի կեղև (տոնուսը բարձրացնող միջոց) 
բժշկական նպատակների համար. ծառերի կեղևներ 
դեղագործական նպատակների համար. մայրու 
կեղև, որն օգտագործվում է որպես ռեպելենտ՝ վանիչ 
նյութ. կենդուրանգի կեղև բժշկական նպատակների 
համար. կրոտոնի կեղև. մանգրենու կեղև 
դեղագործական նպատակների համար. 
միրոբալանի կեղև դեղագործական նպատակների 
համար. քինաքինայի (խինինի) կեղև բժշկական 
նպատակների համար. բուժական անասնակեր 
կենդանիների համար. բուժիչ արմատներ.  
խավարծիլի արմատներ դեղագործական 
նպատակների համար. ծվատուք բժշկական 
նպատակների համար. օսլա դիետիկ կամ 
դեղագործական նպատակների համար. կրեոզոտ 
(փայտի տոգորանյութ) դեղագործական 
նպատակների համար. արյուն բժշկական 
նպատակների համար. մշակաբույսեր կենսա-
բանական հյուսվածքներից անասնաբուժական 
նպատակների համար. մշակաբույսեր կենսա-
բանական հյուսվածքներից բժշկական նպատակ-
ների համար. միկրոօրգանիզմների մանրէախմբեր 
բժշկական կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար. կուրարե (ուժեղ թույն). լաքեր ատամների 
համար. մատուտակ դեղագործական նպատակների 
համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) դեղագործական 
նպատակների համար. սառնաշաքարներ բժշկա-
կան նպատակների համար. կպչուն սպեղանիներ. 
դեղեր փորկապության դեմ. լեցիթին բժշկական 
նպատակների համար. լոսյոններ անասնաբուժական 
նպատակների համար. շների համար լոսյոններ 
ընդգրկված դաս 5-ում. լոսյոններ դեղագործական 
նպատակների համար. քսանյութեր ինտիմ 
նպատակների համար. լյուպուլին դեղագործական 
նպատակների համար. մագնեզիադ 
դեղագործական նպատակների համար. քսուքներ. 
քսուքներ դեղագործական նպատակների համար. 
քսուքներ արևայրուքի դեմ. սնդիկային քսուքներ. 

ցրտա հարությունից պաշտպանող քսուքներ դեղա-
գործական նպատակների համար. թանզիֆ 
վիրակապերի համար. բուժիչ յուղեր. մանանեխի 
յուղ դեղագործական նպատակների համար. 
քափուրի յուղ բժշկական նպատակների համար. 
գերչակի յուղ բժշկական նպատակների համար. 
բևեկնայուղ դեղագործական նպատակների 
համար. սամիթի յուղ բժշկական նպատակների 
համար. մածիկներ (մաստիկա) ատամների համար. 
ատամնաբուժական հղկանյութեր. նյութեր 
ատամների ծեփապատճենների համար. նյութեր 
ատամնալցման համար. բժշկական վիրակապման 
նյութեր. վիրաբուժական վիրակապման նյութեր. 
դեղամիջոցներ. դեղամիջոցներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. դեղամիջոցներ շիճուկա-
բուժության համար. դեղամիջոցներ մարդու համար. 
ատամնաբուժական դեղամիջոցներ. մենթոլ. 
միքստուրաներ. մոլեսկին (բամբա կեգործվածք) 
բժշկական նպատակների համար. նշի կաթ 
դեղագործական նպատակների համար. մայր մեղվի 
կաթ դեղագործական նպատակների համար. 
կաթնային ֆերմենտներ դեղագործական 
նպատակների համար. իռլանդական մամուռ 
բժշկական նպատակների համար. ալյուր 
դեղագործական նպատակների համար. ալյուր 
կտավատի սերմից դեղագործական նպատակների 
համար. ձկան ալյուր դեղագործական նպատակների 
համար. կպչուն ճանճորսներ. դաղձ (անանուխ) 
դեղագործական նպատակների համար. դիետիկ 
ըմպելիքներ բժշկական նպատակների համար. 
ածիկակաթից ըմպելիքներ բժշկական 
նպատակների համար. թմրադեղեր. դեղաթուրմեր. 
յոդի թուրմ. էվկալիպտի (նիվենու) թուրմ 
դեղագործական նպատակների համար. թուրմեր 
բժշկական նպատակների համար. ափիոն. 
օպոդելդոկ. եփուկներ դեղագործական նպատակ-
ների համար. հակամա կաբուծային վզակապներ 
կենդանիների համար. բամբակյա փայտիկներ 
բժշկական օգտագործման համար. բամբակյա 
տամպոններ բժշկական նպատակների համար. 
մատու տակի ձողիկներ դեղա գործական 
նպատակների համար. ծծմբային ձողիկներ 
(ախտահանիչ միջոցներ). պաստեղներ դեղա-
գործական նպատակների համար. պեկտիններ 
դեղագործական նպատակների համար. պեպսին-
ներ (ֆերմենտներ) դեղագործական նպատակների 
համար. պեպտոններ դեղա գործական նպատակ-
ների համար. ջրածնի պերօքսիդ բժշկական 
նպատակների համար. պեստիցիդներ. մանկական 
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սնունդ. բժշկական տզրուկներ. արյան պլազմա. 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող աչքի 
վիրակապեր. վիրակապեր տաք կոմպրեսների 
համար. վիրակապեր կոմպրեսների համար. ուսի 
վիրաբուժական վիրակապեր. խանձարուրներ 
(մանկական տակաշորեր). խանձարուրներ ընտանի 
կենդանիների համար. կոշտուկային բարձիկներ. 
բարձիկներ կրծքով կերակրելիս օգտագործելու 
համար. բժշկական շրթնաքսուքներ. փոշի 
ճանճասպեղանուց. պիրետրումի փոշի. գոտիներ 
կանացի հիգիենիկ միջադիրների համար. 
հակադիուրետիկ պատրաստուկներ. մանրէական 
պատրաստուկներ բժշկական և անասնաբուժական 
նպատակների համար. մանրէաբանական պատ-
րաստուկներ բժշկական և անասնաբուժական 
նպատակ ների համար. բալասանային պատ-
րաստուկներ բժշկական նպատակների համար. 
սպիտակուցային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. կենսաբանական պատ-
րաստուկներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար.  անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. բիսմութի պատ-
րաստուկներ դեղագործական նպատակների 
համար. վիտամինային պատրաստուկներ. ախտ-
որոշման պատրաստուկներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. ախտորոշման պատ-
րաստուկներ բժշկական նպատակների համար. 
բուժիչ պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
պատրաստուկներ թութքը բուժելու համար. 
պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկները բուժելու 
համար.  պատրաստուկներ կորյակային հիվանդու-
թյունները բուժելու համար. պատրաստուկներ 
ատամների դուրս գալը հեշտացնելու համար. 
պատրաստուկներ այրվածքները մշակելու համար. 
բժշկական պատրաստուկներ ծխեցման համար. 
պատրաստուկներ օրգանաբուժության համար. 
պատրաստուկներ օդը մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար, 
բժշկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ բրոնխները լայնացնելու համար. 
պատրաստուկներ սեռական ակտիվությունը 
պակասեցնելու համար. պատրաստուկներ 
մանրէազերծման համար. պատրաստուկներ հողը 
մանրէազերծելու համար. պատրաստուկներ 
կոշտուկները հեռացնելու համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար. 
պատրաստուկներ վնասատու կենդանիներին 

ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ վնասատու 
բույսերը ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
տնային սնկերը ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ միջատների թրթուրները 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ ճանճերին 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ մկների 
ոչնչացման համար. պատրաստուկներ ցամաքային 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ մաշկի 
խնամքի համար. պատրաստուկներ հպա-
ոսպնյակների մաքրման համար. կրային պատ-
րաստուկներ դեղագործական նպատակների 
համար.  լոգանքների պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. բժշկական 
պատրաստուկներ մազերն աճեցնելու համար. 
ափիոնային պատ րաստուկներ. հակասպորային 
պատրաստուկներ. պատրաստուկներ հալվե 
վերայից դեղագործական նպատակների համար. 
միկրոտարրերով պատ րաստուկներ մարդկանց և 
կենդանիների համար. սուլֆամիդային 
պատրաստուկներ (դեղորայքային պատ-
րաստուկներ). դեղագործական պատ րաստուկներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ արևայրուքի 
դեմ. ֆերմենտային (խմորիչ) պատ րաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ֆերմենտային (խմորիչ) պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. քիմիա-դեղա-
գործական պատրաստուկներ. քիմիական պատ-
րաստուկներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ հղիության 
ախտորոշման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ մրիկով 
վարակված հատիկա բույսերը մշակելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ վարակված խաղողը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
միլդյուի դեմ մշակման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ ֆիլոկսերայի դեմ մշակման 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ցրտահարման ժամանակ օգտագործվող 
պատրաստուկներ. ցեցից պաշտպանող պատ-
րաստուկներ. աչքի թրջոցներ. կապարային 
թրջոցներ. քիմիական հաղորդիչներ էլեկտրա-
կարդիոգրաֆիական էլեկտրոդների համար. 
սպիտակուցային սննդամթերք բժշկական 
նպատակների համար. դիետիկ սննդամթերք 
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բժշկական նպատակների համար. հացահատիկային 
բույսերի մշակման երկրորդական արգասիքներ 
բժշկական նպատակների համար. հիգիենիկ 
սրբիչներ, միջադիրներ. խանձարուրներ անմիզա-
պահությամբ տառապողների համար. կանացի 
հիգիենիկ միջադիրներ. ամենօրյա միջադիրներ 
(հիգիենիկ). ակնամոմ դեղագործական նպատակ-
ների համար. մարգարտե դիմափոշի բժշկական 
նպատակների համար. ռադիում բժշկական 
նպատակների համար. քլորալի ջրային լուծույթ 
դեղագործական նպատակների համար. լուծիչներ 
կպչուն սպեղանիները հեռացնելու համար. 
հեշտոցային լուծույթներ բժշկական նպատակների 
համար. լուծույթներ հպաոսպնյակների համար. 
քիմիական ռեակտիվներ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. ռետին 
բժշկական նպատակների համար. ռետին 
ատամնաբուժական նպատակների համար. ծամոն 
բժշկական նպատակների համար. ռեպելենտներ 
միջատների դեմ. ծխեցման համար ռեպելենտներ 
միջատների դեմ. ռեպելենտներ շների համար. 
դեղամիջոցներով տոգորված անձեռոցիկներ. 
սարսապարիլ բժշկական նպատակների համար. 
շաքար բժշկական նպատակների համար. 
հակաասթմատիկ թեյերի փունջ. մոմեր ծխահարման 
համար. բժշկական մոմեր, դեղամոմեր. կտավատի 
սերմ դեղագործական նպատակների համար. 
ծխախոտ չպարունակող սիգարետներ բժշկական 
նպատակների համար. օշարակներ դեղագործական 
նպատակների համար. բևեկնայուղ դեղագործական 
նպատակների համար. կթելու ժամանակ 
օգտագործվող քսուք. քսուքներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. քսուքներ բժշկական 
նպատակների համար. կաթնային չոր խառնուրդներ 
մանկական սննդի համար. քնաբերներ. խմելու 
սոդա դեղագործական նպատակների համար. 
լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների համար. 
աղեր հանքային ջրերով լոգանքի համար. աղեր 
բժշկական նպատակների համար. կալիումի աղեր 
բժշկական նպատակների համար. նատրիումի 
աղեր բժշկական նպատակների համար. հոտոտելի 
աղեր. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող աղեր. 
ածիկ դեղագործական նպատակների համար.  
սերմնահեղուկ արհեստական բեղմնավորման 
համար. սպիրտ դեղագործական նպատակների 
համար. բժշկական սպիրտ. ազնիվ մետաղների 
համա հալվածքներ ատամնա բուժական նպատակ-
ների համար. հասկաժանգ դեղա գործական 
նպատակների համար. սառեցնող հեղուկացիրներ 

բժշկական նպատակների համար. օժանդակ 
միջոցներ բժշկական նպատակների համար. 
կապակցող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. որդաթափ միջոցներ. ախտահանիչ 
միջոցներ ( ախտահանիչներ). ախտահանիչ 
միջոցներ հիգիենիկ նպատակների համար. 
ախտահանիչ միջոցներ քիմիական զուգարանների 
համար. հեշտոցային լվացման միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար. բժշկական նպատակներով 
օգտագործվող միջոցներ ախորժակը ճնշելու 
համար. բժշկական միջոցներ նիհարելու համար. 
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
բժշկական միջոցներ ատամի խոռոչի խնամքի 
համար. ջերմն իջեցնող միջոցներ. արյունը մաքրող 
միջոցներ. լվացող միջոցներ կենդանիների համար 
(միջատասպաններ). լվացող միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար. լվացող միջոցներ 
անասունների համար (միջատասպաններ). լվացող 
միջոցներ շների համար (միջատասպաններ). 
թարախաքաշ միջոցներ. միջոցներ գլխացավի դեմ. 
լուծողականներ (մաքրողմիջոցներ). միջոցներ 
քրտնելու դեմ. միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ. 
քիմիական հակաբեղմնավորիչ միջոցներ. միջոցներ 
մակաբույծների դեմ. ցավամոքիչ միջոցներ. 
լուծողական միջոցներ. տոնուսը բարձրացնող 
միջոցներ (դեղային պատ րաստուկներ). մարսո-
ղությանը նպաստող դեղագործական միջոցներ. 
նյարդերը ամրապնդող միջոցներ. սնուցիչ 
միջավայրեր մանրէների կուլտուրաների համար. 
ստերոիդներ. ստրիխնին. շիճուկներ. արևայրուքի 
հաբեր. հաբեր ախորժակը զսպելու համար. հաբեր 
նիհարելու համար. հաբեր հազի դեմ յույուբա. 
հաբեր-հակաօքսիդանտներ. հիգիենիկ տամպոններ 
կանանց համար. վիրախծուծներ, տամպոններ 
վերքերը բուժելու համար. թիմոլ դեղագործական 
նպատակների համար. ծխելու խոտեր բժշկական 
նպատակների համար. դեղաբույսեր. տրանկ-
վիլիզատորներ. վիրաբուժական հյուսվածքա-
պատվաստներ կենդանի հյուսվածքներից. 
հիգիենիկ կիսավարտիքներ անմիզապահությամբ 
տառապողների համար. կանացի հիգիենիկ կիսա-
վարտիքներ. երեխաների կիսավարտիք-
տակաշորեր. փայտածուխ դեղագործական 
նպատակ  ների համար. սամիթ բժշկական 
նպատակ ների համար. ճենապակի ատամի 
պրոթեզ ների համար. ֆենոլներ դեղագործական 
նպատակների համար. ֆերմենտներ անասնա-
բուժական նպատակների համար. ֆերմենտներ 
բժշկական նպատակների համար. ֆերմենտներ 
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դեղագործական նպատակների համար. 
ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) դեղագործական 
նպատակների համար. ֆոսֆատներ դեղա-
գործական նպատակների համար. ֆունգիցիդներ. 
քինին բժշկական նպատակների համար. քինոլին 
բժշկական նպատակների համար. հաց 
շաքարախտով հիվանդների համար.քլորաֆորմ. 
ծծմբածաղիկ դեղագործական նպատակների 
համար. ցեմենտ կենդանիների սմբակների համար. 
ոսկրացեմենտ վիրաբուժական և ոսկրաբուժական 
նպատակների համար. ատամի ցեմենտներ. բուժիչ 
թեյեր. խոտային թեյեր բժշկական նպատակների 
համար. էվկալիպտ (նիվենի) դեղագործական 
նպատակների համար. ծխախոտի լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ) (միջատասպաններ). գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) դեղագործական 
նպատակների համար. էլիքսիրներ (դեղագործական 
պատրաստուկներ). պարզ եթերներ դեղագործական 
նպատակ ների համար. բարդ եթեր ներ դեղա-
գործական նպատակների համար. բարդ 
ցելյուլոզային (թաղանթա նյութային) եթերներ դեղա-
գործական նպատակների համար. պարզ 
ցելյուլոզային (թաղանթանյութային) եթերներ դեղա-
գործական նպատակների համար. առնետի թույներ. 
թույներ. մանրէական թույներ. յալապա (լուծողա-
կաներ). բուժիչ օճառներ. ախտահանող օճառներ:

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

(210) 20170459
(220) 03.04.2017
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ 
Հոլդինգս Լթդ., US 
(540) 

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

որսամիս. մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմա մշակման ենթարկ-
ված մրգեր և բանջարեղեն. մրգային սալաթներ. 
բանջարեղենային սալաթներ. մսային դոնդող. 
սննդային դոնդող. մրգային դոնդող. ջեմ. 
կոմպոտներ. ձու. կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. բրինձ. տապիոկա և սագո. ալյուր և 
հացահատիկային արտադրանք. հաց. խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն) և քաղցրավենիք. շաքար. 

մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման փոշի. կերակրի 
աղ. աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունքներ). 
ամոքանք և սուր համեմունքներ. համեմունքներ 
սալաթների համար. մայոնեզ. կետչուպ. սենդվիչներ 
և համբուրգերներ. մրգային դոնդող (հրուշակային): 

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

(210) 20170460
(220) 03.04.2017
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ 
Հոլդինգս Լթդ., US 
(540) 

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

որսամիս. մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմա մշակման ենթարկ-
ված մրգեր և բանջարեղեն. մրգային սալաթներ. 
բանջարեղենային սալաթներ. մսային դոնդող. 
սննդային դոնդող. մրգային դոնդող. ջեմ. 
կոմպոտներ. ձու. կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. բրինձ. տապիոկա և սագո. ալյուր և 
հացահատիկային արտադրանք. հաց. խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն) և քաղցրավենիք. շաքար. 
մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման փոշի. կերակրի 
աղ. աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունքներ). 
ամոքանք և սուր համեմունքներ. համեմունքներ 
սալաթների համար. մայոնեզ. կետչուպ. սենդվիչներ 
և համբուրգերներ. մրգային դոնդող (հրուշակային): 

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

(210) 20170461
(220) 03.04.2017
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ 
Հոլդինգս Լթդ., US 
(540) 

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

որսամիս. մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմա մշակման ենթարկ-
ված մրգեր և բանջարեղեն. մրգային սալաթներ. 
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բանջարեղենային սալաթներ. մսային դոնդող. 
սննդային դոնդող. մրգային դոնդող. ջեմ. 
կոմպոտներ. ձու. կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. բրինձ. տապիոկա և սագո. ալյուր և 
հացահատիկային արտադրանք. հաց. խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն) և քաղցրավենիք. շաքար. 
մեղր. մաթ. խմորիչներ. հացաթխման փոշի. կերակրի 
աղ. աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունքներ). 
ամոքանք և սուր համեմունքներ. համեմունքներ 
սալաթների համար. մայոնեզ. կետչուպ. սենդվիչներ 
և համբուրգերներ. մրգային դոնդող (հրուշակային): 

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

(210) 20170489
(220) 11.04.2017
(730) «Էֆֆեկտ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, Շիրակի 
2/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 1. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 

նպատակների համար. պատ րաստուկներ ցեմեն-
տին անջրան ցիկություն հաղորդելու համար, բացա-
ռությամբ ներկերի. սոսինձներ արդյունաբերական 
նպատակների համար. լուծիչներ լաքերի համար. 
սոսնձանյութ (սոսինձ), բացառությամբ գրա-
սենյակային կամ կենցաղային նպատակների համար 
օգտագործվողների. բնական սոսինձներ (սոսնձող 
նյութեր) արդյունաբերական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ, որոնք աղյուսե կամ քարե 
շարվածքը պաշտպանումեն խոնավությունից, 
բացառությամբ ներկերի. բաղադրություններ 
տեխնի կական խեցեղենի արտադրության համար.

դաս 2. ներկեր. արծնուկներ. ալյումինային 
ներկեր. ալյումինի փոշի գեղարվեստա-դեկորատիվ 
նպատակների համար. հակա կոռոզիական 
պատ  րաստուկներ. ասֆալտի լաք. սև լաք. 
մանրէասպան ներկեր. բաղադրություններ ներքին 
հարդարանքի համար. ներկանյութեր. միջոցներ 
փայտանյութը պաշտպանելու համար. նոսրա-
ցուցիչներ ներկերի համար. նոսրացուցիչներ 

լաքերի համար. թանձրարարներ ներկերի համար. 
ներկող նյութեր. գունանյութեր. սոսնձաներկեր 
Տեմպերա. արծներ. արծներ (լաքեր). արծնաներկեր. 
ներկերի սիկատիվներ (չորացման ուժեղա-
րարներ). պատվածքներ (ներկեր). ջնարակներ 
(պատվածքներ). հակակոռոզիական յուղեր. 
հրակայուն ներկեր. կապակցող նյութեր ներկերի 
համար. տիտանի երկօքսիդ (գունանյութ). բաղա-
դրություններ ժանգի դեմ. նախաներկեր. հանածո 
խեժի լաքեր. լաքեր. ջրաներկեր նկարելու համար. 
յուղաներկեր նկարչության համար:

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

(210) 20170510
(220) 18.04.2017
(730) «Բալիլա» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 
2/8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

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

(210) 20170511
(220) 18.04.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անուշ Մովսեսյան, 
Երևան, Րաֆֆու 39/60, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:

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

(210) 20170520
(220) 19.04.2017
(730) «Երևանի սննդի կոմբինատ» ՍՊԸ, Լոռու 
մարզ, ք.Վանաձոր, Գր. Լուսավորչի 1Ա, 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) 20170523
(220) 19.04.2017
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33.  ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20170553
(220) 25.04.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սարկիս 
Հովագիմյան, Երևան, Գյուլբենկյան 39ա, 49/1, AM 

(540) 

(511) 
դաս 42. ատամնատեխնիկների ծառայություն-

ներ:
--------------

(210) 20170558
(220) 26.04.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նաիրա 
Քոչարյան, Երևան, Նոր Արեշ 30, տուն 32, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տուրիստական գործակալություն:

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

(210) 20170562
(220) 26.04.2017
(730) «Մամաշոփ» ՍՊԸ, Երևան, Նորք Մարաշ, 
Նորքի 11, տուն 43, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. մանրածախ և մեծածախ առևտրի 

խանութ ների ծառայություն և ինտերնետ խանութ-
ների ծառայություն:

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

(210) 20170563
(220) 26.04.2017
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(730) «Արծափ-հնդկացորեն» գյուղատնտեսական 
կոոպերատիվ (Գ/Կ), Գեղարքունիքի մարզ, գ. 
Ծովագյուղ, 24-րդ փ., շ. 78, AM 
(540) 

(511) 
դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 

գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, այգե-
գործական 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:

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

(210) 20170564
(220) 26.04.2017
(730) «Ապագան մերն է» կանանց գյուղա տնտեսա-
կան կոոպերատիվ (Գ/Կ), Լոռու մարզ, գ. Գարգառ, 
փ. 7, տուն 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 

գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, այգե-
գործական 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:

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

(210) 20170587
(220) 01.05.2017
(730) «Գագի գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Ն.Շենգավիթ 
փ. 3, տուն 49, AM 
(540) 

(511) 
դաս 37. ավտոմեքենաների տեխնիկական 

սպասարկման ծառայություն:
--------------

(210) 20170592
(220) 03.05.2017
(730) «Կրիպտոն» ՍՊԸ, Երևան, Շիրակի օբ. 
3/3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 

քսուքներ. քսանյութեր. քսուքային յուղեր և յուղման 
(թանձր) քսուքներ. վառելանյութեր. ոչ քիմիական 
հավելույթներ վառելանյութերի, քսանյութերի 
և  (թանձր) քսուքների համար. փոշու կլանման, 
թրջման և կապակցման բաղադրություններ. նյութեր 
լուսավորման նպատակների համար. 

դաս 37. տրանսպորտային միջոցների, 
շարժիչների և մեխանիզմների տեխնիկական 
սպասարկում, յուղում և նորոգում. վերոհիշյալ 
տեխնիկական  միջոցների հսկում և ստուգում. 
տրանսպորտային միջոցների մասերի հակա-
կոռոզիոն մշակում. ավտոդողերի տեղակայում 
և նորոգում (վուլկանացում). ավտոմեքենաների 
լվացում. տեխնիկական սպասարկման կայանների 
ծառայու թյուններ՝ ընդգրկված դաս 37-ում:

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

(210) 20170596
(220) 03.05.2017
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(730) Անհատ ձեռնարկատեր  Նշան Խաչատրյան, 
ք. Վաղարշապատ, Կամոյի 1/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 

սարքա վորումների տեղակայում:
 --------------

(210) 20170613
(220) 04.05.2017
(730) «Շապինանդ Թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր 
Նորք, Թոթովենցի նրբ. 3, շ. 1, բն. 18, AM 
(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:

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

(210) 20170614
(220) 04.05.2017
(730) «Ֆուդ նեթվորք» ՍՊԸ, Երևան, Բաբաջանյան 
163, բն. 23, AM 
(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:

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

(210) 20170654
(220) 10.05.2017
(730) «Էկոգարդեն» ՍՊԸ, ՀՀ Վայոց ձորի 
մարզ, ք. Եղեգնաձոր 3601, Գլաձորյան 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. մուրաբա, կոմպոտ.

դաս 30. թեյ.
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ 

ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր:

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

(210) 20170656
(220) 10.05.2017
(730) «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Թբիլիսյան խճուղի 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

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

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

դաս 19. ոչ մետաղական շինանյութեր. ոչ 
մետաղական կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտում. 
ոչ մետաղական շարժական կառուցվածքներ և 
շինություններ. ոչ մետաղական հուշարձաններ.

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

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

(210) 20170657
(220) 10.05.2017
(730) «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Թբիլիսյան խճուղի 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 

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

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

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

(210) 20170662
(220) 11.05.2017
(730) «Սուիթ սիթի» ՍՊԸ, Երևան, Մոսկովյան 
8/22, AM 

(540) 

(511) 
դաս 30. խմորեղեն, քաղցրավենիք, հացա-

բուլկեղեն.
դաս 35. առևտուր:

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

(210) 20170673
(220) 11.05.2017
(730) Հանվհա Քորփորեյշն, KR 
(540) 

(511) 
դաս 9. տեղակայման ամրակներ տեսա-

խցիկների և մոնիտորների համար. օպտիկական 
ոսպնյակներ. լուսանկարչական ապարատներ. 
տեսախցիկներ վերա հսկման համար. վերահսկման 
տեսախցիկների կառավարման սարքեր. սմարտ-
ֆոնների տեսախցիկներ. տեսախցիկներ տրասն-
պորտային միջոցների համար. վիդեոսարքավորում 
վիդեոներկայացումների համար. էլեկտրոնային 
սենսորներ. օպտիկական սենսորներ. դիտարկ-
ման և վերահսկման էլեկտրական ապարա-
տուրա. լիցքավորող սարքեր տեսախցիկի/թվային 
տեսախցիկի կուտակիչների համար. ադապտերներ 
վերահսկման տեսախցիկներ համար. տեսա-
խցիկների համար նախատեսված կուտակիչներ. 
էլեկտրական կուտակիչներ. վիդեոտեսագրիչներ և 
վիդեոհաղորդիչ սարքավորումներ. վերահսկման 
տեսախցիկների տեսագրող սարքեր. ցանցային 
տեսագրիչներ. տեսահսկող համակարգ. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում. ներբեռնելի 
հավելված սմարտֆոնների համար (ծրագրային 
ապահովում). մոնիտորներ (համակարգչային 
սարքա վորանք). թվային ազդանշանների մշակ-
ման սարքա վորումներ տեսահոլովակը ցանցի 
միջոցով վերահսկելու համար. էլեկտրոնային 
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ազդա  նշանների ստացման սարքա վորումներ 
տեսահոլովակը ցանցի միջոցով վերահսկելու 
համար. անվտանգության սարքավորում դեմքերի 
նույնա կա նացման համար ամպային սերվեր. 
մարմնի վրա կրվող համակարգիչներ. մարմնի վրա 
կրվող համա  կարգիչների կից սարքավորումներ:

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

(210) 20170675
(220) 12.05.2017
(730) «Հիդդեն գոլդ» ՍՊԸ, ՀՀ Արարատի մարզ, 
գ. Արմաշ, Գործարանային 3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 19. տեսակավորված պեռլիտ:

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

(210) 20170677
(220) 12.05.2017
(730) «Իրավունքի զարգացման կենտրոն» հասա-
րա կա կան կազմա կերպություն, Երևան, 0033, 
Հակոբ Հակոբյան 3, հիմնական մասնա շենք 2-րդ 
սեկցիա, 5-րդ հարկ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 

անվտանգության ծառայություններ նյութական 
արժեքների և անհատների ֆիզիկական պաշտպա-
նության համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար։

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

(210) 20170680
(220) 12.05.2017
(730) «Գլանց» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 10, բն. 
6, AM 

(540) 

(511) 
դաս 03. օճառներ, մաքրող միջոցներ, 

սպասք լվանալու հեղուկներ:
--------------

(210) 20170681
(220) 12.05.2017
(730) «Վան-չարտեր» ՍՊԸ, Երևան, Զաքյան 3, 
բն. 84, AM 
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախատեսված 

են օգտագործելու արդյու նա բերա կան և գիտական 
նպատակ ներով, լուսա նկարչության, գյուղա տնտե-
սու թյան, այգե գոր ծության և անտառա բուծության 
մեջ. չմշակ ված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստ մասսաներ. պարարտանյութեր. կրակմարող 
բաղադրություններ. պատրաստուկներ մետաղների 
զոդման և մխման համար. քիմիական նյութեր 
սննդամթերքի պահածոյացման համար. դաբաղիչ 
նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակներով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածատող, 
սևեռակայող նյութեր, չմշակված բնական խեժեր. 
թերթավոր և փոշենման մետաղներ գեղա-
նկարչության, գեղազարդման նպատակների և 
գեղար վեստական տպագրության համար.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակց ման բաղադրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր 
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լուսավորման նպատակների համար. մոմեր, 
պատրույգներ լուսավորման համար.

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 

անվտանգության ծառայություններ նյութական 
արժեքների և անհատների ֆիզիկական պաշտ-
պանության համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար։

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

(210) 20170682
(220) 12.05.2017
(730) Արա Սարգսի Մակարյան, Երևան, 
Աբովյան 26 Բ, բն. 32, AMԹելման Ֆելիքսի 
Թադևոսյան, Երևան, Նուբարաշեն 3-րդ փ., 
տուն 39, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիք, մասնա-

վորապես՝ էներգետիկ ըմպելիքներ:
--------------

(210) 20170683
(220) 12.05.2017
(730) Նազիկ Վարդանյան, Երևան, Նոր Արեշ, 
փ. 48, տուն 17, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. հրուշակեղեն, քաղցրավենիք:

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

(210) 20170684
(220) 12.05.2017
(730) «Սի-այ-թիվի» ՍՊԸ, Երևան, Նորքի 9-րդ 
զանգ., Վիլնյուսի 101, բն. 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռարձակում.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ճանապար հորդությունների կազմակերպում.
դաս 40. տպագրություն.
դաս 41. տեսանյութի և կինոնկարի պատ-

րաստում, մշակութային և բիզնես միջոց-
առումների կազմակերպում, ամսագրերի և գրքերի 
հրատարակություն: 

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

(210) 20170688
(220) 15.05.2017
(730) Արտակ Կիրակոսյան, Երևան, 
Նուբարաշեն փ., տուն 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. ծրագրային հավելված:

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

(210) 20170698
(220) 15.05.2017
(730) «Սամօջախ» ՍՊԸ, Գեղարքունիքի մարզ, 
գ. Մեծ Մասրիկ, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր:

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

(210) 20170699
(220) 15.05.2017
(730) «Սամօջախ» ՍՊԸ, Գեղարքունիքի մարզ, 
գ. Մեծ Մասրիկ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր:

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

(210) 20170709
(220) 16.05.2017
(730) «Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, 
Արշակունյաց 77/3, AM 
(540) 

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

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ:
--------------

(210) 20170718
(220) 17.05.2017
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 

(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 

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

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

(210) 20170727
(220) 18.05.2017
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի 43, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170746
(220) 19.05.2017
(730) «Գենիաֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 
41, բն. 2ա, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 35. խանութների և դեղատների կողմից 

մատուցվող մանրածախ առևտրի ծառայություններ:
--------------

(210) 20170751
(220) 20.05.2017
(730) «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, 
Ամիրյան 20, բն.1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 21. շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
(554) Ծավալային նշան

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

(210) 20170754
(220) 20.05.2017
(730) ՎիՓի Բրենդս Ինթերնեյշնլ Ս.Ա., BG 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170757
(220) 22.05.2017
(730) Մաթթել, Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապարատներ 

տեսախաղերի համար. մարմնամարզական և 
սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր. տիկնիկներ. 
հագուստ  տիկ նիկների հա մար. խաղալիք մեքե-
նաներ. թղթախաղեր. նոր տարվա զարդարանքներ. 
գնդակներ. սպորտային պարագաներ. փուչիկներ. 
պինատներ. խաղալիք կենդանիներ. էլեկտրոնային 
խաղալիքներ. անվավոր տախտակներ սահելու 
համար. թռչող սկավառակներ (խաղալիքներ). 
չմուշկներ. անվավոր չմուշկներ. բեյսբոլի ձեռնոցներ. 
սահնակներ (սպորտային ապրանքներ). խաղալիք 
պատկերաքանդակներ. խաղալիք խոհանոցային 
սպասք. խաղալիք կոնստրուկտորներ. խաղալիք 
կախարդական փայտիկներ. երեխաների խաղալիք 
կոսմետիկա. տիկնիկի կահույք. օդապարուկներ. 
բասկետբոլի գնդակներ. ֆուտբոլի գնդակներ. 
խաղալիք գնացք. խաղալիք ինքնաթիռ. 
ձկնորսական կարթեր. սերֆինգի տախտակներ. 
ինքնագլորներ (խաղալիքներ). գեղադիտակներ. 
թենիսի ձեռնաթիակներ (ռակետներ). թենիսի 
գնդակներ. չխչխկաններ (խաղալիքներ):

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

(210) 20170760
(220) 22.05.2017
(730) «Լանդմարկ Արմենիա» ՍՊԸ, Երևան, 
Նազարբեկյան 25/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:

--------------
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(210) 20170761
(220) 22.05.2017
(730) Բայերսդորֆ ԱԳ, DE 
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ, 

հոտազրկիչներ անձնական օգտագործման համար:
--------------

(210) 20170762
(220) 23.05.2017
(730) Արուսյակ Մարատի Մանուկյան, Երևան, 
Նանսենի 1-ին նրբ., շ. 8, բն. 3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ:

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

(210) 20170765
(220) 23.05.2017
(730) «Տան մոտ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան փ., շ. 
22ա, 74 տարածք, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. մանրածախ առևտուրի խանութների 

ծառայություններ:
--------------

(210) 20170766
(220) 24.05.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. Մասիս, 
Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM 
(540) 

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

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

(210) 20170767
(220) 24.05.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. Մասիս, 
Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM 
(540) 

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

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

(210) 20170768
(220) 24.05.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արման Հովհաննիսյան 
Սեյրանի, Արարատի մարզ, գ. Ազատավան, 
Արտաշատյան խճ.9, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 29. փաթեթավորված՝ գետնանուշ, 

արևածաղկի սերմեր, դդմի սերմեր, կոկոսի 
փաթիլներ. մրգային դոնդող.

դաս 30. փաթեթավորված՝ հնդկաձավար. 
ոսպ, ոլոռ, բրինձ, ձավար, աղացած ձավար, 
մակարոնեղեն, գարեձավար, սպիտակաձավար, 
լոբի, հաճար, սիսեռ, վարսակի փաթիլներ, բլղուր, 
փոխինձ, եգիպտացորենի հատիկներ, սև պղպեղ 
(հատիկ), սև պղպեղ աղացած, կարմիր պղպեղ, 
դափնու տերև, կիտրոնաթթու, բահար, քունջութ, 
վանելին, կակաո, թթխմոր, դարչին (ամոքանք), 
մեխակ (ամոքանք), դոնդող, շաքարի փոշի, սխտորի 
փոշի, չաման, կոճապղպեղ (ամոքանք), քիմիոն, հիլ, 
սունելի, խորովածի համեմունք, ձկան համեմունք, 
սուրճ աղացած, քարրի, մանանեխ:

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

(210) 20170769
(220) 24.05.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահրամ Հակոբյան, 
Երևան, Եղ. Թադևոսյան 13/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

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

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

(210) 20170774
(220) 24.05.2017
(730) «Դիմաքս-ռեյ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 
34ա, 57/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. ճառագայթային ախտորաշման 

կենտրոնների ծառայություններ:
--------------

(210) 20170775
(220) 24.05.2017
(730) «Գեղամա» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 34, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. ատամնաբուժարանների ծառայու-

թյուն   ներ:
--------------

(210) 20170776
(220) 24.05.2017
(730) «Ա-ԹիՎի» ՍՊԸ, Երևան, Եղվարդի խճ. 1, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն. 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա հովում. 
զվարճություններ. մարզական և մշա կութային 
միջոցառումների կազմակերպում. (հեռուստա-
ծրագրերի, հեռուստահաղորդման պատրաստում): 

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

(210) 20170777
(220) 24.05.2017
(730) «Ա-ԹիՎի» ՍՊԸ, Երևան, Եղվարդի խճ. 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն. 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա հովում. 
զվարճություններ. մարզական և մշա կութային 
միջոցառումների կազմակերպում. (հեռուստա-
ծրագրերի, հեռուստա հաղորդման պատրաստում): 

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

(210) 20170778
(220) 24.05.2017
(730) «Ա-ԹիՎի» ՍՊԸ, Երևան, Եղվարդի խճ. 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն. 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա հովում. 
զվարճություններ. մարզական և մշա կութային 
միջոցառումների կազմակերպում. (հեռուստա-
ծրագրերի, հեռուստահաղորդման պատրաստում): 

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

(210) 20170779
(220) 24.05.2017
(730) «Ա-ԹիՎի» ՍՊԸ, Երևան, Եղվարդի խճ. 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն. 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա հովում. 
զվարճություններ. մարզական և մշա կութային 
միջոցառումների կազմակերպում. (հեռուստա-
ծրագրերի, հեռուստահաղորդման պատրաստում): 

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

(210) 20170780
(220) 24.05.2017
(730) «Ա-ԹիՎի» ՍՊԸ, Երևան, Եղվարդի խճ. 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն. 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա հովում. 
զվարճություններ. մարզական և մշա կութային 
միջոցառումների կազմակերպում. (հեռուստա-
ծրագրերի, հեռուստահաղորդման պատրաստում): 

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

(210) 20170781
(220) 24.05.2017
(730) «Էկոգարդեն» ՍՊԸ, ՀՀ Վայոց ձորի 
մարզ, ք. Եղեգնաձոր 3601, Գլաձորյան 2, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. մուրաբա, կոմպոտ.

դաս 30. թեյ.
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ 

ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր:

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

(210) 20170783
(220) 25.05.2017
(730) Անահիտ Ջաղինյան, Երևան, Բաշինջաղյան 
99, բն. 16, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. կոսմետոլոգիական ծառայություններ:

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

(210) 20170784
(220) 25.05.2017
(730) «Ալեքսանդր հոթել» ՍՊԸ, Երևան, 
Աբովյան 3/4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:

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

(210) 20170785
(220) 25.05.2017
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(540) 

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

փոխարինիչներ. ալյուր և հացահատիկային 
մթերքներ. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. 
պաղպաղակ. շաքար, սառույց։

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

(210) 20170787
(220) 26.05.2017
(730) «Ավյան» ՍՊԸ, Երևան, Ադոնցի 17/2-32, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. անշարժ գույքի գնահատում:

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

(210) 20170790
(220) 26.05.2017
(730) «Գ.Ա.Պ.Ա.» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 42, 8, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 25. հագուստ.
դաս 35. հագուստի վաճառք: 

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

(210) 20170791
(220) 26.05.2017
(730) Արմեն Նորիկի Պետրոսյան, Երևան, 
Զավարյան 64, բն. 38, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. հագուստի վաճառք:

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

(210) 20170792
(220) 26.05.2017
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի 43, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

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

(210) 20170793
(220) 26.05.2017
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի 43, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

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

(210) 20170794
(220) 26.05.2017
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի 43, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170795
(220) 26.05.2017
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի 43, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170797
(220) 26.05.2017
(730) «Ջիպ տուր» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 
54ա, բն. 16, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տուրիստական գործակալություն:

--------------
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(210) 20170799
(220) 26.05.2017
(730) «Ժոֆֆրեյ Արթուր եղբայրներ» ՍՊԸ, 
Երևան, Մաշտոցի պող. 5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. օծանելիք:

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

(210) 20170800
(220) 26.05.2017
(730) «Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(540) 

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

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

(210) 20170801
(220) 26.05.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նազարեթ Դերմիշյան, 
Արմավիր, 1145, գ. Պտղունք,  Ազգալդյան տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. հաց, հացաբուլկեղեն, լավաշ, խմորեղեն, 

պաքսիմատ, խմորից կիսաֆաբրիկատներ:
--------------

(210) 20170804
(220) 29.05.2017
(730) Դոնգ-Ա Ֆարմասյութիքլս Քո., Լթդ., KR 
(540) 

(511) 
դաս 32. տաուրին և վիտամիններ պարունակող 

առողջ արար ըմպելիքներ. վիտամիններ պարու-
նակող ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ամինո թթուներ 
պարունակող ըմպելիքներ. մեղվամոր կաթի 
հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հանքային 
և գազավորված ջուր. մրգային ըմպելիքներ. 
մրգահյութեր. օշարակներ և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
բանջարեղենային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սոդայաջուր. նարնջի 
հյութ. խաղողի հյութ. խնձորի հյութ. լիմոնադներ. 
հալվեյով ըմպելիքներ. կոկոսի հիմքով ըմպելիքներ. 
բանջարեղենի հյութ. ցիտրուսի հյութ. չգազավորված 
ըմպելիքներ. խմելու ջուր. օշարակներ ըմպելիքների 
համար. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար.

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

(210) 20170805
(220) 29.05.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էդգար Գալստյան 
Գագիկի, Երևան, Արաբկիր փ. 19, շ. 6, բն. 38, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:

--------------
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(210) 20170806
(220) 29.05.2017
(730) Մերուժան Սամվելի Խաչատրյան, Երևան, 
Նիզամի 26 Ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 

կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և ճամփո-
րդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի հովանոց-
ներ. ձեռնա փայտեր. մտրակներ, լծա սարքեր և 
թամբա գործական իրեր. պարանոցա կապեր, 
սանձափոկեր և հագուստ կենդանիների համար.

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։
--------------

(210) 20170811
(220) 30.05.2017
(730) «Բռուտալ» ՍՊԸ, Երևան, Բաբայան 34/8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական օճառներ. օծանելիք, 

եթերային յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական 
միջոցներ, ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. 
ոչ բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ.

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն.
դաս 35. խանութ.
դաս 44. վարսավիրանոցների ծառայություններ:

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

(210) 20170813
(220) 30.05.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մանոն Վարդանյան 
Հարությունի, Երևան, Խորենացի 24, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. ոսկյա և արծաթյա զարդեր.
դաս 35. առևտուր:

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

(210) 20170814
(220) 31.05.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հովիկ Պապիկյան, 
Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան 3 մ/շ, շ. 22ա,բն. 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. հաց, հացամթերք:

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

(210) 20170815
(220) 31.05.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կամո Իսաջանյան, 
Արարատի մարզ, գ. Մխչյան, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 40. հանքաքարի մշակում:

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

(210) 20170822
(220) 02.06.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիլիթ Գևորգյան, 
Երևան, Լենինգրադյան 40ա, բն. 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:

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

(210) 20170824
(220) 05.06.2017
(730) «Հանրային դիվանագիտություն» բարե գործա -
կան հասարակական կազմա  կերպություն, Երևան, 
Հյու սի սային պող. 1, Նորդ բիզնես կենտ րոն, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

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

(210) 20170825
(220) 05.06.2017
(730) «Վենջ» ՍՊԸ, Երևան, Մ. Խորենացու 30,  բն. 
36, AM«Վենջ հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացու 
30, բն. 36, AM 
(540) 

(511) 
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 

արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 

սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման 
և սանիտարա տեխնիկական սարքեր.

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

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված հետա-
զոտություններ և մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումների և հետազոտությունների ծառա-
յություններ. համակարգչային ապարատների և 
ծրագրային ապա հովման մշակում և զարգացում:

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

(210) 20170826
(220) 05.06.2017
(730) «Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, 
ք. Գյումրի, Երևանյան խճուղի 171, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և 
ըմպելիքների պատ րաստ ման այլ բաղադրա-
նյութեր։

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

(210) 20170828
(220) 06.06.2017
(730) Գևորգ Խաչատրյան, Երևան, Օրբելի 
եղբայրների փ., շ. 63/1, բն. 25, AMԳագիկ 
Ավետիսյան, Երևան, Սասնա Ծռեր 2, բն. 161, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.

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

դաս 33. օղի. լիկյոր. գինիներ. փրփրուն 
գինիներ. հայկական կոնյակ (բրենդի). ալկոհոլային 
կոկտեյլներ. սպիրտային ըմպելիքներ:

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

(210) 20170830
(220) 06.06.2017
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնա բուժական պատ րաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակ ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր 
բուժական կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. կենսաակտիվ 
սննդային հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնա լցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատ րաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

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

(210) 20170831
(220) 06.06.2017
(730) «Առաջին արտահանող ընկերություն» 
ՍՊԸ, Երևան, Զավարյան 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170832
(220) 06.06.2017
(730) «Առաջին արտահանող ընկերություն» 
ՍՊԸ, Երևան, Զավարյան 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170836
(220) 07.06.2017
(730) «Կոնտի-ռուս» բաժնետիրական ընկերու-
թյուն, RU 
(540) 

(511) 
դաս 30. աղանդեր (հրուշակեղեն). հրուշակեղեն 

քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով. 
թխվածքա բլիթ. կուտապներ. խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն)։

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

(210) 20170838
(220) 07.06.2017
(730) «Էյչար սլյուշնս» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 
0051, Վրացական 21/2/45, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված հետազոտու-
թյուններ և մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումների և հետազոտությունների ծառայու-
թյուն ներ. համակարգչային ապարատների և ծրա-
գրային ապահովման մշակում և զարգացում:

--------------
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(210) 20170840
(220) 08.06.2017
(730) Ալեքսանդր Հովհաննիսյան, Երևան, 
Մաշտոցի 5գ, բն. 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 18. պայուսակներ, ուսապարկեր, 

սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. խանութ:

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

(210) 20170842
(220) 08.06.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նաիրա Վոլոդյայի 
Դերբալյան, Երևան, Ճառագայթային Վ շ., բն. 
55, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. ճանապարհորդությունների կազմա-

կերպում:
--------------

(210) 20170848
(220) 09.06.2017
(730) «Նազան 1» ՍՊԸ, Երևան, Ջրվեժ, Մայակ 
թաղ., տուն 77/15, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. խոտաբուսային թեյեր, հրուշակեղեն, 

քաղցրա վենիք:
--------------

(210) 20170853
(220) 09.06.2017
(730) Մապաեքս Քընսյումըր Հելթքեըր Փրայվիթ 
Լիմիթիդ, IN 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնա  բուժական պատրաստուկներ. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների համար. 
սպեղանա լաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփա պատճեններ 
պատ րաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

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

(210) 20170852
(220) 09.06.2017
(730) Մապաեքս Քընսյումըր Հելթքեըր Փրայվիթ 
Լիմիթիդ, IN 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնա  բուժական պատրաստուկներ. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների համար. 
սպեղանա լաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփա պատճեններ 
պատ րաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

--------------
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(210) 20170851
(220) 09.06.2017
(730) Մապաեքս Քընսյումըր Հելթքեըր Փրայվիթ 
Լիմիթիդ, IN 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնա  բուժական պատրաստուկներ. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների համար. 
սպեղանա լաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփա պատճեններ 
պատ րաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

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

(210) 20170850
(220) 09.06.2017
(730) Մապաեքս Քընսյումըր Հելթքեըր Փրայվիթ 
Լիմիթիդ, IN 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնա  բուժական պատրաստուկներ. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների համար. 
սպեղանա լաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնա լցման և ատամների ծեփա պատճեններ 
պատ րաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

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

(210) 20170849
(220) 09.06.2017
(730) Մապաեքս Քընսյումըր Հելթքեըր Փրայվիթ 
Լիմիթիդ, IN 

(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնա  բուժական պատրաստուկներ. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների համար. 
սպեղանա լաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփա պատճեններ 
պատ րաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

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

(210) 20170854
(220) 09.06.2017
(730) «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, 0026, Սևանի 
86/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. հրուշակեղեն, քաղցրավենիք:

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

(210) 20170856
(220) 09.06.2017
(730) «Լա մեզոն ռուժ» ՍՊԸ, Երևան, 0047, 
Նորք Մարաշ 6-րդ փ., 1-ին նրբ., տուն 7/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. միս, մսի էքստրակտներ:

--------------
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(210) 20170857
(220) 09.06.2017
(730) «Լա մեզոն ռուժ» ՍՊԸ, Երևան, 0047, 
Նորք Մարաշ 6-րդ փ., 1-ին նրբ., տուն 7/1, AM 
(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.

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, այգե-
գործական 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 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի).

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

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

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

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

(210) 20170858
(220) 09.06.2017
(730) «Լա մեզոն ռուժ» ՍՊԸ, Երևան, 0047, 
Նորք Մարաշ 6-րդ փ., 1-ին նրբ., տուն 7/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. ձուկ:

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

(210) 20170859
(220) 09.06.2017
(730) «Լա մեզոն ռուժ» ՍՊԸ, Երևան, 0047, 
Նորք Մարաշ 6-րդ փ., 1-ին նրբ., տուն 7/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. միս, մսի էքստրակտներ:

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

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A23 G3/00          3107  A

B23B 1/00           3108  A

E01F7/00            3109  A

G01R 27/00         3110  A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

E04B1/00             487 U

H04N 7/00           488 U

G05B 19/00         488 U

        01-03             415 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1904
Արտոնագրի զիջում
(11) Գյուտի արտոնագիր No 2746A, 2769A
73 (1) Զիջող  «ԷԿՈՍԵՐՎ ՀՀԿ» ՍՊԸ, 0006, 
Երևան, Գ.Նժդեհի 2, բն. 24, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Արտաշես 
Կորյունի Առաքելյան, 0006, Երևան, Գ.Նժդեհի 
2, բն. 24, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          29.05.2017

_____________________

Գրանցում No 1905
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No IR 836513
73 (1) Լիցենզատու Կոնսիտեքս Ս.Ա., CONSITEX 
S.A., Via Laveggio 16, CH-6850 Mendrisio, CH
73 (2) Լիցենզառու  Զեթ ընդ Էյ ՍՊԸ, Երևան, 
Ավան 4-րդ փող., շենք 19, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը       լիցենզիայի 
գործողության ժամկետը տրված է 30.04.2017թ.-
ից մինչև 30.04.2019թ. Ժամանակահատվածի  
համար:
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

                         Հանրապետություն
Գրանցված է                        01.06.2017

_____________________

Գրանցում No 1906
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 25854
73 (1) Իրավատեր  Հասմիկ Հակոբյան, ք. 
Արարատ, Ղուկասյան 2/2, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Սամվել 
Հովհաննիսյան, 7038 Ատոլլ փող., Հյուսիսային 
Հոլիվուդ, Կալիֆոռնիա, 91605, ԱՄՆ, US

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                        Հանրապետություն
Գրանցված է                          01.06.2017

_____________________

Գրանցում No 1907
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR767523
73 (1) Լիցենզատու  «Ստեֆանո Ռիչի» ՍՊԸ, 
Via Faentina, 171 I-50010 FIESOLE (FI), IT
73 (2) Լիցենզառու  «Գրիտտի» ՍՊԸ, Երևան, 
0010, Վազգեն Սարգսյան 10, 89 սենյակ, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             բացառիկ
Գործողության ժամկետը       17.09.2021թ., 
(միջազգային գրանցման երկարաձգման 
դեպքում մինչև 30.04.2022թ.):
Գործողության տարածքը    Երևան, 
Հյուսիսային պողոտա 3 (պայմանագրում նշված 
է Երևան, Տերյան փողոց, որը հետագայում 
անվանափոխվել է):
Գրանցված է                         02.06.2017

_____________________

Գրանցում No 1908
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 4151
73 (1) Իրավատեր  Բրիսթոլ-Մայըրզ Սքուիբ 
ՍԱՐԼ, 3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil Mal-
maison, France, FR
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ՈՒՊՍԱ ՍԱՍ, 
3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, 
France, FR
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          05.06.2017

_____________________
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Գրանցում No 1909
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3508, 13293
73 (1) Իրավատեր Պանադոլ ԳմբՀ, Bussmatten 
1, 77815 Buehl, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող   ԳլաքսոՍմիթՔլայն 
Քնսյումր Հելթքեըր (ՅուՔեյ) ԱյՓի Լիմիթիդ, 980 
Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 
England, GB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         05.06.2017

_____________________

Գրանցում No 1910
Ապրանքային նշանի լիցենզիան չեղյալ 
հայտարարել
(11) Վկայական No IR 907113
73 (1) Լիցենզատու  Օբշչեստվո ս 
օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու 
«Մասլոէկստրակցիոննիյ զավոդ Յուգ Ռուսի», 
Tolstogo sq., 8, 344037 Rostov-on-Don, Russian 
Federation, RU
73 (2) Լիցենզառու Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ 
օտվետստվեննոստյու «Զոլոտայա Սեմեչկա», 
Tolstogo sq., 8, 344037 Rostov-on-Don, Russian 
Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         05.06.2017

_____________________

Գրանցում No 1911
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1148, 1150, 1151, 1155, 
1156, 1157, 1158
73 (1) Իրավատեր  ԲՍՆ Մեդիքլ ԳմբՀ, Quick-
bornstrasse 24, 20253 Hamburg, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԲՍՆ մեդիքլ 
Հոլդինգ ԳմբՀ, Quickbornstrasse 24, 20253 
Hamburg, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը   Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                       06.06.2017

_____________________

Գրանցում No 1912
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 907113
73 (1) Լիցենզատու  Օբշչեստվո ս 
օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու 
«Սիստեմա», Tolstogo sq., 8, RU-344037 Rostov-
on-Don, Russian Federation, RU
73 (2) Լիցենզառու Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ 
օտվետստվեննոստյու «Զոլոտայա Սեմեչկա», 
Tolstogo sq., 8, RU-344037 Rostov-on-Don, Rus-
sian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը       միջազգային 
գրանցման ապրանքային նշանի գործողության 
ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         06.06.2017

_____________________



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

(51) 2017.01 (11) 3107 (13) A
A23 G3/00

(21) AM20170034 (22) 13.03.2017
(72) Карен Хачикян (AM) 
(73) Карен Хачикян, 0063, Ереван, ул.Худякова 
47/1 (AM) 
(54) Покрытая шоколадом фруктовая конфета
(57) Изобретение относится к пищевой 
промышленности, в частности, к области 
производства кондитерских изделий.

В конфете, покрытой шоколадом, в качестве 
корпуса взят разрезанный пополам и  частично 
высушенный плод варенья из зеленых грецких 
орехов, пропитанный ароматным персиковым 
спиртом, полость плода заполнена начинкой, 
состоящей из 18-19% льняного жмыха, 19,98-
21% растительного жира, 59,98-62% сиропа 
варенья из зеленых грецких орехов и 0,002% 
65%-го ароматного персикового спирта. 

В результате получается новый 
оригинальний продукт с персиковым ароматом, 
функционального назначения, обусловленного 
использованием льняного жмыха, что расширяет 
ассортимент конфет.  

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3108 (13) A
B23B 1/00

(21) AM20170001 (22) 25.01.2017
(72) Борис Баласанян (AM), Армен Аршакян 
(AM), Александр Гараян (AM), Арам Баласанян 
(AM), Оганнес Чибухчян (AM), Борис Баласанян 
(AM), Вардуш Григорян (AM) 
(73) Фонд “Национальный политехнический 
университет Армении”, 0009, Ереван, ул.Терьяна 
105 (AM) 
(54) Способ определения оптимальных пара-
метров вибрационного резания лезвийным 
инструментом
(57) Изобретение относится к металлообработке, 
в частности, к способам вибрационного резания 
лезвийным инструментом.

Согласно способу, в условиях установив-
шейся стабильности резания обрабатывающей 

системы, измеряют текущие значения трех 
составляющих результирующей силы резания 
по трем взаимно перпендикулярным осям X, 
Y, Z и определяют их средние значения Pсрx, 
Pсрy, Pсрz, после этого определяют величину 
результирующей силы резания и его углы 
относительно осей X, Y, Z, после чего в зоне 
резания возбуждают ультразвуковые колебания 
вдоль результирующей силы резания по 
рассчитанным углам. Предварительно изменяют 
амплитуду ультразвуковых колебаний по 
направлению результирующей силы резания, 
затем измеряют время до контакта между 
инструментом и обрабатываемой деталью, потом 
определяют отношение T1/T, где: T1 – время до 
контакта между инструментом и обрабатываемой 
деталью, T – время процесса резания. После 
этого находят такие пределы изменения 
амплитуды ультразвуковых колебаний, при 
которых отношение T1/T находится в интервале 
0,2...0,4, затем в качестве оптимального 
параметра вибрационного резания выбирают 
величину наибольшей амплитуды в пределах 
изменения амплитуды колебаний.

Повышается износостойкость режущего 
инструмента, снижается шероховатость 
обработанной поверхности, 2 ил.  

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3109 (13) A
E01F7/00

(21) AM20170032 (22) 09.03.2017
(72) Паргев Балджян (AM), Ваче Токмаджян (AM), 
Геворг Веранян (AM), Арутюн Баюнц (AM) 
(73) «Шушинский Технологический Университет» 
фонд, Республика Арцаха, Шуши, Ашот Бекори 
4 (AM), ЗАО “Институт водных проблем и 
гидротехники имени академика И.В. Егиазарова”, 
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM), «Паскал» 
ООО, 0047, Ереван, Арменакян 125 (AM) 
(54) Селезащитная конструкция
(57) Изобретение относится к горнорудной 
промышленности, в частности, к селезащитным 
конструкциям.

Сведения о выданных патентах
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

Селезащитная конструкция имеет 
заграждение, расположенное в русле селевода. 
Заграждение - призма с треугольным  осно-
ванием, при этом, призма своим основанием 
закреплена ко дну   реки. Один угол, образован-
ный боковыми гранями призмы, направлен к 
сели противоположно к направлению движения, 
при этом, между боковыми гранями призмы 
и берегами русла сели имеются сужающиеся 
каналы.

Сохраняются земли, вымытые в результате 
ливневых дождей и предотвращается загряз-
нение рек, 2 ил.     

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3110 (13) A
G01R 27/00

(21) AM20170030 (22) 03.03.2017
(72) Борис Мамиконян (AM), Хорен Мамиконян (AM) 
(73) Борис Мамиконян, 3103, Гюмри, Н. Шнорали 
25, кв. 24 (AM), Хорен Мамиконян, 3103, Гюмри, 
Н. Шнорали 25, кв. 24 (AM) 

(54) Способ определения параметров емкост-
ного преобразователя
(57) Изобретение относится к электро изме ри-
тельной технике.

Согласно способу определения параметров 
емкостного преобразователя измерительный 
двухполюсник, полученный последовательно 
при соединяемым    к    емкостному    пре бра   зо вателю 
первым конденсатором, питают переменным 
током высокочастотного генератора. Между 
первым конденсатором и высокочастотным 
генератором включают второй конденсатор. К 
зажимам второго конденсатора подключают по 
одному неподвижному контакту однополюсного 
электрического переключателя. Измеряют угол 
фазового сдвига между напряжениями зажимов 
двухполюсника и емкостного преобразователя 
в двух положениях переключателя, а емкость 
и сопротивление емкостного преобразователя 
определяют соответствующими формулами.
Повышается точность определения параметров 
емкостного преобразователя, 2 ил.    

_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

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

Сведения о выданных патентах

(51) 2017.01  (11) 487  (13) U
E04B1/00

(21) AM20160122U (22) 15.12.2016
(72) Ашот Сафарян (AM), Вальтер Атанесян (AM) 
(73) Фонд “Национальный университет архи-
тектуры и строительства Армении”, 0009, 
Ереван, Терьяна 105 (AM) 
(54) Мобильная стержне-складчатая структура
(57) Полезная модель относится к области 
строительства и может быть использована для 
монтажа стержне-складчатых структур.

Мобильная стержне-складчатая структура 
имеет элементы сборки, которые сделаны 
в виде имеющей боковые поверхности 
двускатной крыши. Боковые поверхности 
стержне-складчатой  структуры установлены 
на проходящие через них дугообразные трубы, 
закрепленные на передвижные тележки. На 
каждой передвижной тележке закреплена 
состоящая из металлических стержней 
пространственная структура, на которой 
установлены блоки направления троссов. 
Пространственная структура фиксируется с 
боковыми поверхностями стержне-складчатой 
структуры с помощью телескопического 
стержня. На передвижных тележках установлены 
подъемники, а  верхние торцевые части 
стержне-складчатой структуры прикреплены 
с помощью троссов к лебедкам, приводящим 
стержне-складчатую структуру в вертикальное 
положение.

Упрощается монтаж, демонтаж и транс пор-
тировка стержне-складчатой структуты, 2 ил.

 _____________________

(51) 2017.01 (11) 488 (13) U
H04N 7/00
G05B 19/00

(21) AM20170031U (22) 07.03.2017
(72) Серго Оганов (AM) 
(73) Серго Оганов (AM) 
(54) Устройство видеонаблюдения, мони то-
ринга и управления для системы «Умный дом»
(57) Устройство  содержит  неподвижный   базо-
вый блок, вращающуюся вокруг своей вер ти каль-
ной оси левитирующую сферическую камеру, 
процессор, по одному датчику температуры и 
влажности, источник электроэнергии и средства 
связи. Базовый блок содержит электромагнит 
и постоянный магнит. Камера содержит 
видеокамеру и постоянный магнит. Постоянные 
магниты установлены с обращенными друг к 
другу одноименными полюсами. Постоянный 
магнит базового блока выполнен кольцевым 
и обхватывает электромагнит. Постоянный 
магнит камеры установлен в ее нижней части. 
Процессор, датчики температуры и влажности 
установлены в камере, в которой дополнительно 
установлены микрофоны и динамик.

В одном из примеров осуществления, в 
камере дополнительно установлены разъем USB 
типа C для подачи электропитания, передатчик 
для сигналов дистанционного контроля 
бытовой техники, управляемой посредством 
инфракрасного сигнала, датчик освещенности, 
инфракрасные светодиоды для обеспечения 
изображения при недостаточном освещении.

В другом из примеров осуществления, 
устройство содержит станцию для беспроводной 
зарядки, передающая плоская катушка которой 
установлена в верхней части базового блока, 
а приемная плоская катушка установлена в 
нижней части камеры.

Расширяются функциональные возмож-
ности устройства, упрощается конструкция, 2 ил.
(74) А. Петросян

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

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

(51) 01-03 (11) 415  (13) S 
(21) 20160028  (22) 29.12.2016
(72) Эдгар Мкртчян (AM) 
(73) Эдгар Мкртчян, Арагацотни марз,
с.  Мастара, 6 -ая улица, 2-ой тупик, дом 7 (AM) 
(54) Сыр с цветными слоями (5 вариантов)

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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