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ԳՅՈՒՏԵՐԳՅՈՒՏԵՐ



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



ԳԳԳԳԳԳԳ

6

ՄՄՄ 1
 

6

ԳՅՈՒՏԵՐ
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2021.01  (11) 3439 (13) A
C09D 5/00

(21) AM20210006 (22) 27.01.2021
(72) Արմեն Սահակյան (AM), Լուսինե 
Մարգարյան (AM), Արմին Խորոզյան (AM), 
Հերմինե Գրիգորյան (AM), Խաչատուր 
Սահակյան (AM) 
(73) «Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի 
անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական 
ինստիտուտ» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Մաշտոցի 53 (AM) 
(54) Կանաչ ներկ
(57) Գյուտը վերաբերում է ներկերի 
բնագավառին, մասնավորապես՝ բնական 
ներկերի բաղադրակազմին:

Կանաչ ներկը ներառում է հիրիկի 
ծաղիկների, ձիաձետի ընձյուղների, դժնիկի 
կեղևների, մղամուճի տերևների, թանթրվենու 
խակ պտուղների, եղինջի ծաղկաբույլերի 
ջրային թուրմերը և բուսախեժի ջրային 
թուրմը, բաղադրամասերի հետևյալ հարա-
բերակցությամբ (զանգվ. %). հիրիկի ծաղիկների 
ջրային թուրմ` 10.0-14.0, ձիաձետի ընձյուղների 
ջրային թուրմ` 10.0-14.0,  դժնիկի կեղևների 
ջրային թուրմ՝ 10.0-14.0,  մղամուճի տերևների 
ջրային թուրմ՝ 10.0-14.0,  թանթրվենու խակ 
պտուղների ջրային թուրմ՝ 10.0-14.0, եղինջի 
ծաղկաբույլերի ջրային թուրմ՝ 10.0-14.0 և 
բուսախեժի ջրային լուծույթ՝ մնացածը։  Ընդ որում 
հիրիկի ծաղիկների և ջրի հարաբերակցությունը 
(1,0-2,0)։(3,0-4,0) է,  ձիաձետի ընձյուղների և 
ջրի հարաբերակցությունը (1,5-2,5)։(3,0-4,5) 
է,   դժնիկի կեղևների և ջրի հարաբերակցու-
թյունը (1,0-2,0)։(8,0-10,0) է, մղամուճի 
տերևների և ջրի հարաբերակցությունը 
(1,0-2,5)։(1,0-3,0) է, թանթրվենու խակ 
պտուղ ների և ջրի հարաբերակցությունը (1,0-
1,5)։(1,5-2,0) է, եղինջի ծաղկաբույլերի  և ջրի 

հարաբերակցությունը (1,5-3,5)։(1,8-3,0) է, իսկ 
բուսախեժի ջրային լուծույթը 2։1 զանգվածային 
հարաբերակցությամբ վերցված ծիրանենու և 
նշենու բուսախեժերի ջրային խառնուրդ է։

Ընդլայնվում է բնական ներկերի տեսա-
կանին:

____________________

(51) 2021.01  (11) 3440 (13) A
G01T 1/00

(21) AM20210003 (22) 18.01.2021
(72) Վահագն Հակոբյան (AM) 
(73) Վահագն Հակոբյան, 0052, Երևան, Ծարավ 
Աղբյուրի 55/5, բն. 220 (AM) 
(54) Դոզիմետր
(57) Գյուտը վերաբերում է չափիչ սարքերին, 
մասնավորապես՝ մթնոլորտում ռադիոակտիվ 
ֆոնը չափելու, ինչպես նաև ռադիոակտիվ 
նյութեր հայտնաբերելու և չափելու համար:

Դոզիմետրն ունի փնտրող գլխիկ և դրան 
միացված կառավարման բլոկ: Փնտրող գլխիկն 
ունի Հեյգերի հաշվիչ, իսկ կառավարման 
բլոկը՝ ստեղնաշարով և մարտկոցներով 
տրամաբանական հանգույց, դրան միացված 
բարձր հաճախության գեներատոր և ցուցասարք: 
Բարձր հաճախության գեներատորը միացված 
է Հեյգերի հաշվիչին: Տրամաբանական 
հանգույցն իրականացված է միկրոկոնտրոլերի, 
իսկ ցուցասարքը՝ հեղուկ բյուրեղային էկրանի 
տեսքով: Բարձր հաճախության գեներատորը 
թվային է, իսկ մարտկոցները՝ լիցքավորվող: 
Փնտրող գլխիկն ունի նաև միկրոկոնտրոլերին 
միացված ջերմաստիճանի թվային տվիչ:

Մեծացվում է դոզիմետրի ճշգրտությունը, 
պարզեցվում է կառուցվածքը և հեշտացվում է 
շահագործումը, 1 նկ.:

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

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

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

21
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2021.01 (11) 608 (13) U
G02C 11/00

(21) AM20210005U (22) 26.01.2021
(72) Սերգո Օգանով (AM) 
(73) Սերգո Օգանով, 0033, Երևան, Վիկտոր 
Համբարձումյան 10, բն. 85 (AM) 
(54) Խելացի ակնոց
(57) Խելացի ակնոցն ունի շրջանակ՝ իր 
երկու աղեղնակով: Առաջին և երկրորդ 
աղեղնակները միացված են ոսպնյակների 
համար օղագոտիներին, որոնք միմյանց հետ 
կապված են կամրջակով: Առաջին աղեղնակում 
տեղադրված է էլեկտրաէներգիայի աղբյուր, 
որը պարունակում է լիցքավորման սխեմա և 
կուտակիչ: Երկրորդ աղեղնակում տեղադրված 
են միկրոկոնտրոլեր, աքսելերոմետր, գիրոսկոպ 
և սրտի կծկումների հաճախականության տվիչ: 
Էլեկտրաէներգիայի աղբյուրն էլեկտրականորեն 
միացված է միկրոկոնտրոլերին: Ակնոցն ունի 
նաև արյան մեջ թթվածնի հագեցվածության 
մակարդակի տվիչ, մարմնի ջերմաստիճանի 
տվիչ, շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի 
տվիչ, շրջակա միջավայրի խոնավության 
տվիչ, շրջակա միջավայրի լուսավորվածության 

տվիչ: Արյան մեջ թթվածնի հագեցվածության 
մակարդակի տվիչը, մարմնի ջերմաստիճանի 
տվիչը և սրտի կծկումների հաճախականության 
տվիչը տեղադրված են երկրորդ աղեղնակի 
այն գոտում, որն ամենամոտն է օգտագործողի 
քունքին: Դրանք ունեն դեպի ներս դիտարկման 
հնարավորություն: Շրջակա միջավայրի 
ջերմաստիճանի տվիչը, շրջակա միջավայրի 
խոնավության տվիչը և շրջակա միջավայրի 
լուսավորվածության տվիչը տեղադրված են 
երկրորդ աղեղնակի վրա՝ երկրորդ աղեղնակի 
և օղագոտու միացման մոտ: Դրանք ունեն 
դեպի դուրս դիտարկման հնարավորություն: 
Աքսելերոմետրը և գիրոսկոպը տեղադրված 
են երկրորդ աղեղնակի ներսում, իսկ 
օղագոտիները պարունակում են մագնիսներ` 
պաշտպանիչ հագցվող  շերտը ամրակցելու 
համար: Կուտակիչի լիցքավորման սխեման 
կատարված է որպես անլար լիցքավորման 
համար սարքի ընդունիչ:

Ընդլայնվում է ֆունկցիոնալ հնարավորու-
թյունները և բարձրացվում է դրա օգտագործման 
հարմարավետությունը, 3 նկ.:

____________________
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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) 20192257  (111) 32542
(220) 07.11.2019 (151) 03.05.2021
   (181) 07.11.2029
(730)  «Գուապո» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 32, AM 
(442) 02.12.2019
(540)  

(526) «italian atmosphere» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  43. ռեստորանների և սրճարանների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20192512  (111) 32543
(220) 06.12.2019 (151) 03.05.2021
   (181) 06.12.2029
(730)  Հրանտ Մովսիսյան, Երևան, Մոսկովյան 
31, AM 
(442) 14.01.2020
(540)  

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

դաս  35. գովազդային հոլովակների և 
ֆիլմերի նկարահանումներ.

դաս  41. ֆիլմերի, տեսահոլովակների 
նկարահանումներ, բացառությամբ գովազ-
դային ների. համերգների, ներկայացումների 
կազմակերպում (իմպրեսարիոների ծառայու-
թյուններ):

____________________

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(210) 20200202 (111) 32544
(220) 06.02.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 06.02.2030
(730)  «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 02.03.2020
(540)  

(511) 
դաս  33. 10 տարի և ավելի հնեցված 

սպիրտից պատրաստված հայկական կոնյակ 
(բրենդի). «Կանգուն» կամ «Արենի» տեսակի 
խաղողից պատրաստված բարձորակ գինի:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20200207 (111) 32545
(220) 06.02.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 06.02.2030
(730)  «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 02.03.2020
(540)  

(511) 
դաս  33. 10 տարի և ավելի հնեցված 

սպիրտից պատրաստված հայկական կոնյակ 
(բրենդի). «Կանգուն» կամ «Արենի» տեսակի 
խաղողից պատրաստված բարձորակ գինի:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20200841 (111) 32546
(220) 12.05.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 12.05.2030
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(730)  «Շտիգեն» ՍՊԸ, Երևան, Վիկտոր 
Համբարձումյան 119, բն. 23, AM 
(442) 01.06.2020
(540)  

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

դաս  7. մեքենաներ, հաստոցներ, 
էլեկտրական գործիքներ, շարժիչներ, բացա-
ռությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների, 
մեքենաների կցորդիչներ և փոխանցման 
տարրեր, բացառությամբ վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների. գյուղատնտեսական 
գոր ծիք ներ, բացառությամբ ձեռքով կառա-
վարվողների. ինկուբատորներ հավկիթների 
համար. առևտրի ավտոմատներ.

դաս  11. լուսավորման, ջեռուցման, 
հովացման, շոգու արտադրման, սննդա-
մթերքի ջերմամշակման, սառեցման, 
չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման 
և սանիտարատեխնիկական սարքեր և 
տեղակայանքներ.

դաս  12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ.

դաս  37. շինարարական ծառայություններ. 
տեղակայման և նորոգման ծառայություններ. 
հանքարդյունաբերություն. նավթի և գազի 
հորատում:

____________________

(210) 20200934 (111) 32547
(220) 25.05.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 25.05.2030
(730)  «Էյչ էնդ Էս» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ Նովա 
փ., տուն 72, AM 

(442) 16.07.2020
(540)  

(526) «ԴԱՅՆԸՐ», «DINER» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, բաց և մուգ նարնջագույն, կանաչ, 
բաց կանաչ, դեղին, բաց մանուշակագույն, 
կարմիր, մուգ շագանակագույն, կապույտ, սպի-
տակ, սև և գազարագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս  43. ռեստորանների  ծառայություններ. 
խորտկարանների  ծառայություններ. սննդա-
մթերքի  պատրաստում, առաքում, մատուցում 
և սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ): 
(740) Ներսես Իսաջանյան

____________________

(210) 20201041  (111) 32548
(220) 09.06.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 09.06.2030
(730)  «Ջիէն» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0010, Հանրա-
պետության 37, AM 
(442) 01.07.2020
(540)  
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(526) «PREMIUM VODKA» արտահայտություն 
ու «HONEY» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, մուգ շագանակագույն, ոսկեգույն, դեղին 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  33. մեղրի օղի:
____________________

(210) 20201042  (111) 32549
(220) 10.06.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 10.06.2030
(730)  «Ջիէն» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0010, Հանրա-
պետության 37, AM 
(442) 01.07.2020
(540)  

(526) «PREMIUM VODKA» արտահայտությունն ու 
«ORIGINAL» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  33. օղի:
____________________

(210) 20201051  (111) 32550
(220) 11.06.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 11.06.2030

(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Արմենուհի Հայ-
րա պետյան Սերյոժայի, Երևան, Դուրյան 28, բն. 
35, AM 
(442) 16.07.2020
(540)  

(526) «MADE IN ARMENIA» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, ծիրանագույն, սպիտակ և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  29. տավարի մսով տոլմա (կաղամբով, 
թփով). հավի մսով կիևյան կոտլետներ. տավարի 
մսով կոտլետներ. հավի լանգետ. տավարի մսով 
իշլի քյուֆթա. տավարի և խոզի մսով կուպատի. 
բաստուրմա. մսով սուջուխ. մսով կուտապ.

դաս  30. բնական հումքով տորթեր և 
խմորեղեններ. տավարի մսով պելմեններ. 
տավարի մսով խինկալիներ. տավարի մսով 
նրբաբլիթներ. մսով կարկանդակներ:

____________________

(210) 20201125  (111) 32551
(220) 18.06.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 18.06.2030
(730)  «Լեմար Ջի» ՍՊԸ, Երևան, Ծերենցի 2-րդ 
նրբ., տուն 6, AM 
(442) 01.07.2020
(540)  
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(526) «boba tea & much more» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս  30. սուրճ. թեյ. կակաո. 
սրճային բուրավետարարներ. համեմանք. 
թխվածքաբլիթ. կոնֆետներ. վաֆլիներ. 
ամոքահունց բուլկիներ. սուրճի հումք. սուրճի 
բուսական փոխարինիչներ. հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից. կարամելներ (կոնֆետներ). 
շոկոլադ. նշակարկանդակներ. համեմունքներ. 
քաղցրավենիք. կայունարարներ հարած 
սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. 
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառու-
թյամբ եթերային էսենցիաների և եթերային 
յուղերի. բնական քաղցրացնող նյութեր. 
քաղցրաբլիթներ. սննդային ալյուր. բակլայի 
ալյուր. եգիպտացորենի ալյուր. գարու ալյուր. 
սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից 
պատրաստված ուտելիքներ. սննդային 
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). շաքար. բուրավետարարներ 
հրուշակեղենի համար (բացառությամբ 
եթերային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի համար. 
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի 
համար. կապակցող նյութեր պաղպաղակի 
համար. բնական կամ արհեստական սառույց. 
սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա 
խոհարարական նպատակների համար. 
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով 
և կաթով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային 
ըմպելիքներ. մակարդներ. խմորիչներ. մակարոն 
(թխվածք). մեղր. պաստեղներ (հրուշակեղեն). 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). սորբեթ 
(սառեցված աղանդեր). բրինձ. տապիոկա. 
տապիոկայի ալյուր. սագո. տարտեր (մրգա-
բանջարեղենային կարկանդակներ). վանիլի 
բուրա վետարարներ խոհարարական նպա-
տակների համար. սննդային սառույց. 
պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. հրուշակե-
ղեն նշի հիմքով. բուրավետարարներ սննդի 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
բուրավետարարներ ըմպելիքների համար, 
բացառությամբ եթերային յուղերի. մանրացված 
վարսակ. մաքրված վարսակ. մթերք վարսակի 
հիմքով. վարսակի փաթիլներ. սուրճի հիմքով 
ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. սուրճի 
փոխարինիչներ. մյուսլի. բրնձային բլիթներ. 

սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). 
սառույցով թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. 
շոկոլադային մուսեր. աղանդերային մուսեր 
(հրուշակեղեն). մրգային խյուսեր (սոուսներ). 
արմավենու շաքար. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. բրնձե 
խմոր խոհարարական նպատակների համար. 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ. 
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն է. 
կրուասաններ. ջրիմուռով թեյ. սուրճի լցված 
պարկուճներ.

դաս  32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. ոչ 
ալկոհոլային բնահյութեր ըմպելիքներ պատ-
րաստելու համար. մրգահյութեր. օշարակներ 
ըմպելիքների համար. ջրեր (ըմպելիքներ). 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). սեղանի 
ջրեր. լիմոնադներ. բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների 
համար. սոդայաջուր. շարբաթ (ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գազավորված 
ջուր. ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ 
ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ 
(ոչ ալկոհոլային). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ 
մեղրի հիմքով. սմուզիներ (մրգերի կամ 
բանջարեղենների խառնուրդների հիմքով 
ըմպելիքներ). սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, 
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. չրերից 
պատրաստված ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
էներգետիկ ըմպելիքներ. 

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

դաս  43. սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ռեստո-
րանների ծառայություններ. բարերի ծառայու-
թյուններ. ժամանակավոր բնակատեղով 
ապահովում։

____________________

(210) 20201169  (111) 32552
(220) 26.06.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 26.06.2030
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Կոնստանտին 
Ջավախյան Լևոնի, Երևան, Արաբկիր, 
Ա.Խաչատրյան 4/92, AM 
(442) 17.08.2020
(540)  

(526) «COFFEE» բառը և TASTY & REFRESHING» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս  35. սուրճի վաճառք:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20201257  (111) 32553
(220) 08.07.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 08.07.2030

(730)  «Ջիվան ռեստորանս» ՍՊԸ, Երևան, 
Ամիրյան 2, 2/8, AM 
(442) 16.09.2020
(540)  

(526) «RUSSIAN-ARMENIAN RESTAURANT» 
գրառումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, կապույտ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  43. ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20201264  (111) 32554
(220) 08.07.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 08.07.2030
(730)  «Ֆրի նյուզ» ՍՊԸ, Երևան, Մյասնիկյան 
1/4, AM 
(442) 03.08.2020
(540)  

(526) «FREE NEWS», «ԱԶԱՏ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ» 
արտահայտությունները և «.am» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կարմիր, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
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(511) 
դաս  38. հեռահաղորդակցման ծառայու-

թյուններ. լրատվական գործակալությունների 
ծառայություններ, այն է՝ լրատվության և (կամ) 
տեղեկատվության տարածում համացանցում 
սեփական կամ վարձակալության դոմեյն, 
հոսթինգ ունեցող կայքի միջոցով:

____________________

(210) 20201434  (111) 32555
(220) 27.07.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 27.07.2030
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Մերի Պողոսյան 
Արայիկի, Երևան, Դավթաշեն 2-րդ թ., շ. 20/1, 
բն. 14, AM 
(442) 17.08.2020
(540)  

(526) Բացի «PEKI» գրառումից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կանաչ, մուգ շագանակագույն, նարնջագույն և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  31. գալետներ շների համար. կերեր 
թռչունների համար. փռոցներ կենդանիների 
համար. կենդանի ընտանի թռչուն. կենդանի 
խայծ ձկնորսության համար. կերեր սենյակային 
կենդանիների համար. բուրավետացված ավազ 
սենյակային կենդանիների փռոցների համար. 

դաս  44. ընտանի կենդանիների խնամք:
____________________

(210) 20201498 (111) 32556
(220) 10.08.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 10.08.2030
(730)  Սիմոն Սիմոնեան, Երևան, Դավիթաշեն, 
թաղ. 4, 45/5, բն. 113, AM 
(442) 01.09.2020
(540)  

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

դաս  19. հայ տա րա րու թյուն նե րի ոչ մե տա-
ղա կան սյու ներ. ալա բաստ րե ապա կի. ալա-
բաստր. աս բես տա ցե մենտ. աս բեստ 
պա րու նա կող շի նա րա րա կան լու ծույթ ներ. հեր-
ձա քար. տա նի քի հեր ձա քար. հեր ձա քա րի 
փո շի. ծպեղ ներ տա նիք նե րի հա մար. ար ծա թա-
բեր ավազ. բրու տա կավ. հրա կա յուն ա ղյուս ներ. 
աս ֆալտ. ճա նա պար հա յին աս ֆալ տա յին պատ-
վածք ներ. փայ տե ձո ղեր պա տե րի երես ված քի 
հա մար. ոչ մե տա ղա կան ճա ղա շար քեր. բի տում-
ներ. խե ժա պատ ված շի նա րա րա կան սղո ցա-
նյու թեր. բա րաք ներ. առևտ րա յին կրպակ ներ. 
տա նի քի հեր ձան ներ (բաղ դա դի) (գոն տեր 
տա նի քա ծած կի հա մար). փեղ կա վոր ոչ մե տա-
ղա կան դռներ. բե տոն. բե տո նե շի նա րա րա կան 
տար րեր. բի տու մա յին շի նա նյու թեր. մաս նա կի 
մշակ ված ան տա ռա նյութ. շի նա րա րա կան ոչ 
մե տա ղա կան տախ տա կա մած ներ. սոսն ձած 
բազ մա շերտ ֆա ներ. մշակ ված ան տա ռա նյութ. 
ատաղ ձա փայտ. սղոց ված ան տա ռա նյութ. 
ճա նա պար հա յին փայ տե պատ վածք ներ. մի ա-
շերտ նրբա տախ տակ. նրբա տախ տա կի փայտ. 
փայ տե երես վածք. ցե մենտ. մա ծու ցիկ շի նա-
նյու թեր. ա ղյուս ներ. ա ղյու սա կավ. կա պակ ցող 
նյու թեր բրի կե տա վոր ման հա մար. հե ռա խո սի 
ոչ մե տա ղա կան խցիկ ներ. սու զարկ ղեր 
ստորջրյա շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի 
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հա մար. կրա քար. ոչ մե տա ղա կան ջրհոր դան-
ներ (տա նի քի). շի նա րա րա կան ստվա րա թուղթ. 
բի տու մա վոր ված ստվա րա թուղթ (շի նա րա րա-
կան). հրա հեստ նյու թեր (շա մոտ). բու խա րու ոչ 
մե տա ղա կան ծած կեր. ոչ մե տա ղա կան շի նա-
րա րա կան հիմն ակ մախք ներ. նյու թեր ճա նա-
պար հա շի նու թյան և ճա նա պար հա յին 
պատ վածք նե րի հա մար. կիր. շի նա րա րա կան 
լու ծույթ ներ. սվաղ (ծեփ) ներ քին աշ խա տանք-
նե րի հա մար. ծխնե լույ զի ոչ մե տա ղա կան խո ղո-
վակ ներ. հրա հեստ պատ վածք ներ ցե մեն տի 
հիմ քի վրա պատ րաստ ված նյու թե րից. սա լեր 
ցե մեն տի հիմ քի վրա պատ րաստ ված նյու թե-
րից. ցե մեն տից պատ րաստ ված սյու ներ. շեր-
տա քա րեր. ոչ մե տա ղա կան միջ նա պա տեր. ոչ 
մե տա ղա կան կա ռուց վածք ներ. շի նա րա րա կան 
թուղթ. շի նա րա րա կան ապա կի. ոչ մե տա ղա-
կան քի վեր. քի վե րի ոչ մե տա ղա կան ծե փա ծո 
զար դեր շի նա րա րու թյան հա մար. ոչ մե տա ղա-
կան կցվան քա յին մա կադ րակ ներ տա նիք նե րի 
ջրա մե կու սաց ման հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
ան կյու նակ ներ. ոչ մե տա ղա կան պա տու հան-
ներ. ոչ մե տա ղա կան դռներ. դի տա հո րե րի ոչ 
մե տա ղա կան կա փա րիչ ներ. ոչ մե տա ղա կան 
տա նի քա պատ վածք ներ. չմշակ ված կա վիճ. 
քվարց (որ ձա քար). սան դուղ քի ոչ մե տա ղա կան 
աս տի ճան ներ. ջրա տար ոչ մե տա ղա կան խո ղո-
վակ ներ. ջրմու ղի ոչ մե տա ղա կան խո ղո վակ-
ներ. ջրա տար խո ղո վակ նե րի կա փույր ներ, 
բա ցա ռու թյամբ մե տա ղից և պլաստ մաս սա յից 
պատ րաստ ված նե րի. ոչ մե տա ղա կան լաս տակ-
ներ. բարձ րա բերձ ուղ ղա ձիգ ոչ մե տա ղա կան 
կա ռուց վածք էլեկտ րա հա ղորդ ման գծե րի 
հա մար. խո ղո վա կա շա րե րի ոչ մե տա ղա կան 
ճյու ղա վո րումն եր. գե րեզ ման նե րի ոչ մե տա ղա-
կան շրջա նակ ներ. բի տու մե տա նի քա պատ-
վածք ներ. ոչ մե տա ղա կան հե ծան ներ. ոչ 
մե տա ղա կան խո զա նոց ներ. ոչ մե տա ղա կան 
գո մեր. ոչ մե տա ղա կան հե նա րան ներ. գե րեզ-
մա նա քա րեր (ոչ մե տա ղա կան). հու շա տախ-
տակ ներ (ոչ մե տա ղա կան). թա ղիք 
շի նա րա րու թյան հա մար. լցա կա ղա պար ներ (ոչ 
մե տա ղա կան). ցե մենտ վա ռա րան նե րի հա մար. 
ցե մենտ դոմն ա յին վա ռա րան նե րի հա մար. քար. 
պա տու հա նի շի նա րա րա կան հա յե լա պա կի. 
կավ. քա րած խա յին ձյութ. գրա նիտ. կո պիճ. 
ավա զա քար շի նա րա րու թյան հա մար. ավա զա-
քա րա յին խո ղո վակ ներ. գիպս (շի նա նյութ). ոչ 

մե տա ղա կան շեր տա փեղ կեր (շեր տա վա րա-
գույր ներ). խա րամ (շի նա նյութ). խիճ. հա տա կի 
փայ տա սա լիկ նե րի տախ տակ ներ. ար տա քին 
շեր տա փեղ կեր, բա ցա ռու թյամբ մե տա ղա կա նի 
և մա նա ծա գոր ծա կա նի. հրթիռ նե րի թո ղարկ-
ման տե ղա կա յանք նե րի ոչ մե տա ղա կան հար-
թակ ներ. կա վա րա մած ներ (ոչ մե տա ղա կան). 
կա պակ ցող նյու թեր ճա նա պար հա յին պատ-
վածք նե րի վե րա նո րոգ ման հա մար. մամ լած 
խցան շի նա րա րու թյան հա մար. ման րա հա տակ. 
ոչ մե տա ղա կան սանդ ղա հե ծան ներ (աս տի ճան-
նե րի մա սեր). դռան կամ պա տու հա նի ոչ մե տա-
ղա կան մի ջա կա պեր. ճա նա պար հա յին լու սա տու 
պատ վածք ներ. ճա նա պար հա յին «մա կա դամ» 
տե սա կի խճա յին. շար ժա կան ոչ մե տա ղա կան 
կա ռուց վածք ներ. մար մար. հա տի կա վոր 
ապա կի ճա նա պարհ նե րի գծանշ ման հա մար. 
ար հես տա կան նյու թե րից թեր թեր և ժա պա վեն-
ներ ճա նա պարհ նե րի գծանշ ման հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան ծած կա րան ներ (կա ռուց վածք ներ). 
ոչ մե տա ղա կան կայ մա սյու ներ. կաղ նե տա կա-
ռա տախ տակ. շի նա րա րա կան խճան կար ներ. 
կա ղա պար վող փայ տա նյութ. ոչ մե տա ղա կան 
ծե փա ծո զար դեր շի նա րա րու թյան հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան բեկ վածք ներ շի նա րա րու թյան 
հա մար. քսվածք ներ (շի նա նյութ). պա տե րի ոչ 
մե տա ղա կան երե սա պատ վածք ներ շի նա րա րու-
թյան հա մար. ջրա մե կու սաց ման ոչ մե տա ղա-
կան մա կադ րակ ներ շի նա րա րու թյան հա մար. 
ձի թակն շի նա րա րա կան նպա տակ նե րի հա մար. 
ոչ մե տա ղա կան փա կո ցա փեղ կեր. ոչ մե տա ղա-
կան պարս պա պա տեր. ոչ մե տա ղա կան ցան-
կա պա տեր. ազ դան շա նա յին ոչ մե տա ղա կան, 
ոչ լու սա տու և ոչ մե խա նի կա կան պա նել ներ. 
պա տե րի ոչ մե տա ղա կան շի նա րա րա կան երես-
վածք. սա հա դաշ տեր (կա ռուց վածք ներ) ոչ 
մե տա ղա կան. թա ռեր. շի նա րա րա կան քար. 
ար հես տա կան քար. խա րա մաբ լոկ ներ. շիր մա-
քա րեր. տուֆ. քա րից պատ րաստ ված իրեր. ոչ 
մե տա ղա կան հա տակ ներ. ոչ մե տա ղա կան 
առաս տաղ ներ. շեր տա ձո ղիկ ներ, շրի շակ ներ 
շի նա րա րու թյան հա մար. ոչ մե տա ղա կան պատ-
վածք ներ շի նա րա րու թյան հա մար. տա նիք նե րի 
ոչ մե տա ղա կան կղմինդր ներ. ջրա ցատ կի ոչ 
մե տա ղա կան աշ տա րակ ներ, ցատ կա հար թակ-
ներ. ոչ մե տա ղա կան դար պաս ներ. դռնե րի ոչ 
մե տա ղա կան լո ղաթ ներ, դռնե րի ոչ մե տա ղա-
կան փեղ կեր. ոչ մե տա ղա կան հե ռագ րա սյու-
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ներ. ոչ մե տա ղա կան հա վա նոց ներ. ոչ 
մե տա ղա կան չոր սու ներ. հա վա քո վի ոչ մե տա-
ղա կան հար թակ ներ. քա րե տա րո ղու թյուն ներ. 
նյու թեր ճա նա պար հա յին պատ վածք նե րի 
հա մար. դռնե րի ոչ մե տա ղա կան շե մեր. եղեգ 
շի նա րա րու թյան հա մար. ճա նա պար հա յին ոչ 
մե տա ղա կան, ոչ լու սա տու, ոչ մե խա նի կա կան 
նշան ներ. ոչ մե տա ղա կան, ոչ լու սա տու, ոչ 
մե խա նի կա կան ազ դան շան ներ. ավազ, բա ցա-
ռու թյամբ կա ղա պա րա խառ նուր դի. շար ժա կան 
ոչ մե տա ղա կան ջեր մոց ներ. կայծ քա րա հող 
(կվարց). ոչ մե տա ղա կան սի լո սա հո րեր. ար ձան-
ներ քա րից, բե տո նից կամ մար մա րից. կուպր 
(շի նա նյութ). թրծա կավ (շի նա նյութ). ոչ մե տա-
ղա կան տա նի քա ծած կեր. ոչ մե տա ղա կան շիր-
մա քա րեր. կա նա չա պատ ոչ մե տա ղա կան 
տա ղա վար ներ (կա ռուց վածք ներ). եր կա թու ղա-
յին ոչ մե տա ղա կան փայ տա կո ճեր. ոչ մե տա ղա-
կան ցան ցա վոր ցան կա պա տեր. ոչ մե տա ղա կան 
կոշտ խո ղո վակ ներ շի նա րա րու թյան հա մար. 
պա տու հա նի փեղ կա վոր ոչ մե տա ղա կան ապա-
կե կալ ներ. մե կու սիչ շի նա րա րա կան ապա կի. 
պա տու հա նի ապա կի, բա ցա ռու թյամբ տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի պա տու հան նե րի հա մար 
նա խա տես ված նե րի. վիտ րաժ ներ. պա տու հա նի 
շի նա րա րա կան ապա կի. ոչ մե տա ղա կան մե ծա-
վան դակ ներ թռչուն նե րի հա մար (կա ռուց վածք-
ներ). ձո ղա քա նոն ներ (ատաղ ձա գոր ծա կան 
աշ խա տանք նե րի հա մար). քսի լո լիթ (ար հես-
տա կան շի նա նյութ). կա ռան ման ոչ մե տա ղա-
կան ճո պա նա սյու ներ. լո ղուն նա վա մա տույց ներ 
նա վե րի կա ռան ման հա մար. պա տե րի պատ-
ված քի ոչ մե տա ղա կան պա նել ներ. ակ վա րի ում-
ներ (կա ռուց վածք ներ). ոչ մե տա ղա կան 
շի նա րա րա կան ամ րա նա վո րող նյու թեր. ամ րա-
նա վո րած ապա կի. գե ղար վես տա կան իրեր 
քա րից, բե տո նից կամ մար մա րից. ոչ մե տա ղա-
կան լոգ նոց ներ (կա ռուց վածք ներ) թռչուն նե րի 
հա մար. ոչ լու սա տու ազ դա լո ղան ներ. լո ղա վա-
զան ներ (կա ռուց վածք ներ) ոչ մե տա ղա կան. ոչ 
մե տա ղա կան շի նա նյու թեր. ոչ մե տա ղա կան 
կա ղա պա րա մած ներ բե տո նի հա մար. ոչ մե տա-
ղա կան տե ղա կա յանք ներ հե ծա նիվն ե րի կա յան-
ման հա մար. ճա նա պար հա յին քա րե 
պատ վածք ներ. ստվա րա թուղթ փայ տա նյու թի 
զանգ վա ծից շի նա րա րու թյան հա մար. կի սանդ-
րի ներ քա րից, բե տո նից կամ մար մա րից. լո ղա-
փի ոչ մե տա ղա կան խցիկ ներ. փո շե ցի րով 

ներ կե լու ոչ մե տա ղա կան խցիկ ներ. ոչ մե տա-
ղա կան սյու ներ. լու սա մուտ նե րի ոչ մե տա ղա-
կան շրջա նակ ներ. դռան ոչ մե տա ղա կան 
ար մա տուր. ոչ մե տա ղա կան հիմն ակ մախք ներ 
ջեր մոց նե րի հա մար. կա վակ րա քար. ծխնե լույզ-
նե րի ոչ մե տա ղա կան թա սակ ներ. շի նա րա րա-
կան ոչ մե տա ղա կան սա լիկ ներ. ոչ մե տա ղա կան 
սա լիկ ներ հա տակ նե րի հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
դամ բա րան ներ. ծխնե լույզ նե րի ոչ մե տա ղա կան 
գլխա նոց ներ. ծխնե լույզ նե րի ոչ մե տա ղա կան 
եր կա րիչ ներ. ոչ մե տա ղա կան ծխնե լույզ ներ. ոչ 
մե տա ղա կան սա լեր ճա նա պար հա յին պատ-
վածք նե րի հա մար. ցա մա քուր դա յին ոչ մե տա-
ղա կան խո ղո վակ ներ. ցա մա քուր դա յին 
խո ղո վակ նե րի կա փույր ներ, բա ցա ռու թյամբ 
մե տա ղից և պլաստ մաս սա յից պատ րաստ ված-
նե րի. սան դուղք ներ, ոչ մե տա ղա կան. շի նա րա-
րա կան ոչ մե տա ղա կան պա նել ներ. 
ար ձա նիկ ներ, պատ կեր ներ քա րից, բե տո նից 
կամ մար մա րից. մա հար ձան ներ (ոչ մե տա ղա-
կան). գե րեզ մա նի ոչ մե տա ղա կան քա րա կո-
թող ներ. ճա նա պար հա յին ոչ մե տա ղա կան 
վթա րա յին պաշտ պա նակ ներ. փոս տարկ ղեր 
քա րից կամ ա ղյու սից. եռա կալ ված եղե գա սեղ-
միչ ներ (շի նա նյութ). ճնշու մա յին ոչ մե տա ղա-
կան խո ղո վա կա շա րեր. կո պիճ ակ վա րի ումն ե րի 
հա մար. ավազ ակ վա րի ումն ե րի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ օդա փոխ ման 
տե ղա կա յանք նե րի և օդո րա կիչ նե րի հա մար. 
գե ո տեքս տիլ. խամ քար. վի նի լա յին ռել սեր 
(շի նա նյութ). հա կա մի ջա տա յին ոչ մե տա ղա կան 
ցան ցեր. ֆո տո է լե մենտ նե րով ներ կա ռուց ված ոչ 
մե տա ղա կան ծած կեր տա նի քի հա մար. ոչ 
մե տա ղա կան երե սարկ ներ. հրա հեստ ոչ մե տա-
ղա կան շի նա նյու թեր. հա վա քո վի ոչ մե տա ղա-
կան տներ (պատ րաս տի հա վա քա կազ մեր). 
ծի րա նա քար (պոր փյուր). փո ղո ցի ոչ մե տա ղա-
կան ջրհոր դան ներ. ոչ մե տա ղա կան տուր նի-
կետ ներ. շիր մա քա րե րի ոչ մե տա ղա կան 
ցուց նակ ներ. փայ տե հա տա կա պատ վածք ներ. 
ոչ մե տա ղա կան հախ ճա սա լիկ ներ հա տակ նե րի 
հա մար. տա նիք նե րի ոչ մե տա ղա կան փո րա կա-
վոր կղմինդր ներ. ոչ մե տա ղա կան սա լիկ ներ 
պա տե րը երե սա պա տե լու հա մար. ոչ մե տա ղա-
կան սա լիկ ներ շի նա րա րու թյան հա մար. 
վա նակն (թա փան ցիկ քվարց). ոչ մե տա ղա կան 
զրա հա պատ ված դռներ. արծ նա պատ ապա կի 
շեն քե րի հա մար. կա ռուց վածք նե րի հա մար ոչ 
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մե տա ղա կան սյու ներ. կա ռուց վածք նե րի հա մար 
ոչ մե տա ղա կան բար ձակ ներ, կա ռուց վածք նե րի 
հա մար ոչ մե տա ղա կան կա լու նակ ներ. կա ռուց-
վածք նե րի ոչ մե տա ղա կան երե սա պատ վածք-
ներ. պլաս տի կից եզ րա գո տի ներ լանդ շաֆ տա յին 
դի զայ նի հա մար. ռե տի նե նե ցուկ ներ շեն քե րի 
սեյս մա մե կու սաց ման հա մար. ոչ մե տա ղա կան 
զրա հա պատ վածք ներ. ոչ մե տա ղա կան դրո շա-
կա ձո ղեր (կա ռուց վածք ներ). երկ կողմ բաց վող, 
ճոճ վող ոչ մե տա ղա կան դռներ. ոչ մե տա ղա կան 
ծա լո վի դռներ. ձայ նա մե կու սիչ շար ժա կան ոչ 
մե տա ղա կան խցիկ ներ. ոչ մե տա ղա կան ձայ-
նա յին վա հա նակ ներ.

դաս  33. անա նու խի թրմօ ղի. սպիր տա-
յին մրգա յին լու ծամ զուք ներ. դա ռը թրմօ ղի ներ. 
անի սի լի կյոր. անի սի օղի. ապե րի տիֆ ներ. 
արակ (բրնձի կամ եղե գի օղի). թոր ման մի ջո ցով 
ստաց ված ըմ պե լիք ներ. սիդ րեր. կոկ տեյլ ներ. 
կյու րա սո. դի ժես տիվն եր (լի կյոր ներ և սպիր տա-
յին ըմ պե լիք ներ). գի նի ներ. ջին. լի կյոր ներ. մեղ-
րա յին ըմ պե լիք (մեղ րաս պիրտ, մեղ րա գի նի). 
բա լի օղի. սպիր տա յին ըմ պե լիք ներ. բրեն դի. 
գի նի խա ղո ղի չան չե րից. տան ձօ ղի. սա կե. 
վիս կի. սպիր տա յին բնա հյու թեր (էսեն ցի ա-
ներ). սպիր տա յին լու ծամ զուք ներ. ալ կո հո լա յին 
խմիչք ներ, բա ցի գա րեջ րից. մրգեր պա րու նա-
կող ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. բրնձի սպիրտ. 
ռոմ. օղի. խառ նա կազմ ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք-
ներ, բա ցի գա րեջ րի հիմ քով ըմ պե լիք նե րից. 
շա քա րե ղե գի հիմ քով ալ կո հո լա յին ըմ պե լիք ներ. 
հա ցա հա տի կի հիմ քով թո րած ալ կո հո լա յին 
խմիչք ներ.

դաս  36. ապա հո վագ րու թյուն դժբախտ 
պա տա հար նե րից. տա րա ժամ կետ մար ման 
վար կեր. ապա հո վագ րու թյան վի ճա կա գիր նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ան շարժ գույ քի վար ձա կա-
լու թյուն. միջ նոր դա յին գոր ծու նե ու թյուն. վար-
կա յին գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ան շարժ գույ քի գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. միջ նոր դու թյուն ան շարժ գույ քի հետ 
կապ ված գոր ծառ նու թյուն նե րում. պարտ քե րի 
բռնա գանձ ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. ապա հո վագր ման միջ նոր դու թյուն. 
մաք սա յին միջ նորդ նե րի (բրո քեր նե րի) ֆի նան-
սա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ապա հո վագ րու թյուն. 
բան կա յին ծա ռա յու թյուն ներ. ան շարժ գույ-
քի գնա հա տում. բա րե գոր ծա կան մի ջոց նե րի 
հա վա քագ րում. փո խա դարձ հիմն ադ րամն ե րի 

հիմն ադ րում. կա պի տալ ներդ րումն եր. երաշ խա-
վո րու թյուն. դրա մի փո խա նա կում. ճամ փոր դա-
կան վճա րագ րե րի թո ղար կում. ֆի նան սա կան 
հաշ վան ցում (քլի րինգ). պահ պա նում ան կի զե լի 
պա հա րան նե րում. դրա մա հա վաք նե րի կազ-
մա կեր պում. փո խա ռու թյուն նե րի տրա մադ րում 
(ֆի նան սա վո րում). հար կա յին փոր ձաքն նու-
թյուն. ֆի նան սա կան գնա հա տումն եր (ապա հո-
վագ րու թյուն, բան կա յին գոր ծառ նու թյուն ներ, 
ան շարժ գույք). ֆակ տո րինգ. խնա մա կա-
լա կան ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի նան սա վո րում. 
ֆի նան սա կան կա ռա վա րում. փո խատ վու թյան 
տրա մադ րում գրա վի դի մաց. ան շարժ գույ քի 
կա ռա վա րում. բնա կե լի ֆոն դի կա ռա վա րում. 
ապա հո վագ րու թյուն հրդե հից. բնա կա րան նե րի 
վար ձա կա լու թյուն. ֆեր մա նե րի և գյու ղատն տե-
սա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի վար ձա կա լու թյուն. 
առող ջու թյան ապա հո վագ րու թյուն. ապա-
հո վագ րու թյուն դժբախտ պա տա հար նե րից 
ծո վում. հի փո թե քա յին վար կեր. խնայ բան կեր. 
ֆի նան սա կան վար ձա կա լու թյուն. բոր սա յա կան 
միջ նոր դու թյուն. կյան քի ապա հո վագ րու թյուն. 
բնա կա րա նա յին բյու րո նե րի ծա ռա յու թյուն ներ 
(ան շարժ գույք). ֆի նան սա կան վեր լու ծու թյուն. 
հնար ժեք իրե րի գնա հա տում. ար վես տի ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն նե րի գնա հա տում. վճա րագ-
րե րի իս կու թյան ստու գում. խորհր դատ վու թյուն 
ֆի նան սա կան հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
ապա հո վագ րու թյան հար ցե րով. սպա սար կում 
վար կա յին քար տե րով. սպա սար կում դե բետ 
քար տե րով. դրա մա կան մի ջոց նե րի փո խան ցում 
էլեկտ րո նա յին հաշ վարկ նե րի հա մա կար գով. 
ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադրում. 
ապա հո վագ րու թյան հար ցե րով տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րում. թան կար ժեք իրե րի գնա-
հա տում. դրա մա գի տա կան իրե րի գնա հա տում. 
վար ձա կա լա կան վճար նե րի գան ձում. դրոշ մա-
նիշ նե րի գնա հա տում. ար ժեթղ թե րի թո ղար կում. 
ար ժե քա վոր իրե րի պահ պա նու թյուն. բոր սա-
յա կան գնան շումն եր. վար կա յին քար տե րի 
թո ղար կում. գրա սե նյակ նե րի վար ձա կա լու թյուն 
(ան շարժ գույք). կեն սա թո շակ նե րի վճար ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. ֆի նան սա կան հո վա նա-
վո րու թյուն. բան կա յին գոր ծառ նու թյուն նե րի 
առ ցանց իրա կա նա ցում. առևտ րա ար դյու նա բե-
րա կան գոր ծու նե ու թյան լու ծարք (ֆի նան սա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ). վե րա նո րոգ ման ար ժե քի 
ֆի նան սա կան գնա հա տում. ած խած նա յին վար-
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կեր իրա կա նաց նե լու միջ նոր դու թյուն. ան տա ռի 
ֆի նան սա կան գնա հա տում. բրդի ֆի նան սա-
կան գնա հա տում. վար կա վո րում գրա վի դի մաց. 
պա հես տա յին (ապա հո վագ րա կան) ֆոն դե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. միջ նոր դա յին ծա ռա յու թյուն-
ներ. խորհր դատ վու թյուն պարտքի հետ կապ-
ված հար ցե րով. շի նա րա րա կան նա խագ ծե րի 
ֆի նան սա վոր ման կազ մա կեր պում. ֆի նան-
սա կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում վեբ-
կայքե րի մի ջո ցով. փոխ հա տուց ման վճար նե րի 
ֆի նան սա կան կա ռա վա րում այլ ան ձանց 
հա մար. հիմն ադ րամն ե րի տե ղա բաշ խում. միջ-
նոր դա կան գոր ծարք ներ կապ ված ար ժեթղ թե րի 
և պար տա տոմ սե րի հետ. ակում բա յին քար տեր 
օգ տա գոր ծե լու մի ջո ցով զեղ չե րի տրա մադ րում 
եր րորդ ան ձանց. պայ մա նա կան ազատ ված-
նե րի հա մար երաշ խա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
տար բեր մաս նա գետ նե րի հա մա տեղ աշ խա-
տան քի հա մար գրա սե նյակ նե րի վար ձույթ. 
ֆի նան սա կան գնա հա տում մրցույ թի հայ տե րի 
վե րա բե րյալ. նավ թի, գա զի և հան քար դյու նա-
բե րու թյան ոլորտ նե րին վե րա բե րող զար գաց-
ման ծախ սե րի ֆի նան սա կան գնա հա տումն եր. 
ֆի նան սա կան հե տա զո տու թյուն ներ. ան շարժ 
գույ քի հետ կապ ված գոր ծառ նու թյուն ներ. վիր-
տու ալ ար ժույթ նե րի էլեկտ րո նա յին փո խան ցում. 
մտա վոր սե փա կա նու թյան ակ տիվն ե րի ֆի նան-
սա կան գնա հա տում. նա խա հաշ վի կազ մում 
ծախ սե րի գնա հատ ման նպա տակ նե րով. քրա-
ուդ ֆան դինգ. էլեկտ րո նա յին դրա մա պա նակ-
նե րով վճար ման ծա ռա յու թյուն ներ. վիր տու ալ 
ար ժույթ նե րի ֆի նան սա կան փո խա նա կումն եր.

դաս  37. կա հույ քի խնամք. լու սան կար-
չա կան ապա րատ նե րի վե րա նո րո գում. էլեկտ-
րա սար քե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
վե րե լակ նե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
աս ֆալ տա պա տում. ավ տո մե քե նա նե րի վե րա-
նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. ինք-
նա թիռ նե րի վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան 
սպա սար կում. շեն քե րի ներ սի մաք րում. լվաց-
քատ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գո լոր շու կաթ-
սա նե րի մաք րում և վե րա նո րո գում. այ րիչ նե րի 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. 
բուլ դո զեր նե րի վար ձույթ. գրա սե նյա կա յին 
սար քա վո րումն ե րի և տեխ նի կա յի տե ղադ րում, 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար-
կում. հրդե հա յին ազ դաս ար քե րի տե ղադ րում և 
վե րա նո րո գում. հա կա ա ռև անգ ման հա մա կար-

գե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. կա հույ քի 
պաս տառ նե րի վե րա նո րո գում. սե նյակ-սեյ ֆե րի 
տեխ նի կա կան սպա սար կում և վե րա նո րո գում. 
շի նա րա րա կան տեխ նի կա յի վար ձույթ. նա վա շի-
նու թյուն. հա գուս տի վե րա կանգ նում. ջե ռուց ման 
սար քա վո րումն ե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո-
գում. կո շի կի վե րա նո րո գում. ծխնե լույզ նե րի 
մաք րում. ան կի զե լի պա հա րան նե րի վե րա նո-
րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. օդի 
լա վո րակ ման սար քա վո րումն ե րի տե ղադ րում 
և վե րա նո րո գում. շի նա րա րու թյուն. ստորջ րյա 
շի նա րա րու թյուն. շի նա րա րա կան աշ խա տանք-
նե րի (ստու գիչ-կա ռա վա րիչ) վե րահս կո ղու թյուն. 
հա գուս տի վե րա նո րո գում. կաշ վե իրե րի մաք-
րում, վե րա նո րո գում և խնամք. խո հա նո ցա յին 
սար քա վո րումն ե րի տե ղադ րում. շի նա րա րա-
կան կա ռուց վածք նե րի քան դում. հա կա կո ռո զի-
ա կան մշա կում. ախ տա հա նում. ցու ցա նակ նե րի 
ներ կում և նո րա ցում. պա հեստ նե րի կա ռու ցում 
և վե րա նո րո գում. շի նա րա րա կան կա ռուց-
վածք նե րի հեր մե տի կա ցում. էքս կա վա տոր նե րի 
վար ձույթ. պա տու հան նե րի լվա ցում. կի նոպ րո-
յեկ տոր նե րի վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան 
սպա սար կում. վա ռա րան նե րի տե ղադ րում և 
վե րա նո րո գում. մոր թե իրե րի մաք րում, վե րա նո-
րո գում և խնամք. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
յու ղում. հա գուս տի մաք րում. ժա մա ցույց նե րի 
վե րա նո րո գում և խնամք. ար դյու նա բե րա կան 
ձեռ նար կու թյուն նե րի կա ռու ցում. ոռոգ ման սար-
քա վո րումն ե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
կա ռույց նե րի մե կու սա ցում. տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի լվա ցում. սպի տա կե ղե նի լվացք. 
լվացք. մե քե նա յա կան սար քա վո րումն ե րի 
տե ղադ րում, վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան 
սպա սար կում. քա րա շի նա րա րա կան աշ խա-
տանք ներ. կա հույ քի վե րա կանգ նում. ծո վա-
պատ նեշ նե րի կա ռու ցում. հա գուս տի ար դու կում 
գո լոր շի ով. խո ղո վա կա շա րե րի, նավ թա մուղ-
նե րի կա ռու ցում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. 
պա տե րի պաս տա ռա պա տում. անձ րևի հո վա-
նոց նե րի վե րա նո րո գում. արևի հո վա նոց նե րի 
վե րա նո րո գում. կա հույ քի պաս տա ռա պա տում. 
ներ կա րա րա կան աշ խա տանք ներ. չե չա քա րով 
կամ ավա զով մշա կում. ծե փա գոր ծա կան աշ խա-
տանք ներ. ջրմուղ և գա զա-փա կա նա գոր ծա կան 
տեխ նի կա կան աշ խա տանք ներ. տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի փայ լե ցում. պոմ պե րի վե րա-
նո րո գում. նա վա հան գիստ նե րի կա ռու ցում. 
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կրծող նե րի ոչն չա ցում. դո ղե րի պահ պա նա շեր-
տե րի վե րա կանգ նում. սառ նա րա նա յին սար-
քա վո րումն ե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
սպի տա կե ղե նի ար դու կում. կրկնա կան անա-
գա պա տում` կլա յե կում. գա մում. տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի հա կա կո ռո զի ա կան 
մշա կում. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի տեխ-
նի կա կան սպա սարկ ման կա յան ներ (վա ռե լի-
քով լցա վո րում և սպա սար կում). հե ռա խոս նե րի 
տե ղադրում և վե րա նո րո գում. տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի տեխ նի կա կան սպա սար կում. 
լա քա պա տում. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
մաք րում. վնաս ված տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րի վե րա նո րո գում. մաք րող մե քե նա նե րի 
վար ձույթ. վնա սա տու նե րի ոչն չա ցում, բա ցա ռու-
թյամբ գյու ղատն տե սա կան, ակ վա կուլ տու րա յի, 
այ գե գոր ծա կան և ան տա ռա յին տնտե սու թյան. 
շի նա րա րա կան փայ տա մած նե րի մոն տա-
ժում. ա ղյու սի շա րում. ձև ա վոր սպի տա կե ղե նի 
մաք րում. չոր մաք րում. շի նա րա րու թյան հար-
ցե րով տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. վե րա-
նո րոգ մա նը վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան 
տրա մադ րում. դա նակ նե րի սրում. լեռ նա հան-
քա յին օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հա-
նում. հան քե րի շա հա գոր ծում. ճա նա պարհ նե րի 
սա լար կում. զմռնի տե թղթով մշա կում. ստորջ-
րյա վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք ներ. շեն-
քե րի մաք րում (ար տա քին մա կե րև ույթ նե րի). 
դո ղա ծած կան նե րի ռե տի նա ցում (վուլ կա-
նա ցում) (վե րա նո րո գում). հո րա տանց քե րի 
հո րա տում. տո նա վա ճա ռա յին կրպակ նե րի և 
տա ղա վար նե րի կա ռու ցում. հա մա կար գիչ նե րի 
տե ղադ րում, սպա սար կում և վե րա նո րո գում. 
էլեկտ րա կան սար քա վո րումն ե րի աշ խա տան-
քում խան գա րումն ե րի վե րա ցում. ամ բող ջո վին 
կամ մաս նա կի մաշ ված շար ժիչ նե րի վե րա-
նո րո գում. ամ բող ջո վին կամ մաս նա կի մաշ-
ված մե քե նա նե րի վե րա կանգ նում. վե րամ բարձ 
կռունկ նե րի վար ձույթ (շի նա րա րա կան սար-
քա վո րում). փո ղոց նե րը մաք րող մե քե նա նե րի 
վար ձույթ. տա նի քա ծած կա յին աշ խա տանք ներ. 
ար հես տա կան ձյան ծած կույթ ստեղ ծե լու ծա ռա-
յու թյուն ներ. փո ղոց նե րի մաք րում. անվ տան գու-
թյան կող պեք նե րի վե րա նո րո գում. ար վես տի 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի վե րա կանգ նում. 
երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի վե րա կանգ նում. 
դռնե րի և պա տու հան նե րի տե ղադ րում. լո ղա-
վա զան նե րի խնամք. տո նե րա յին քարթ րիջ նե րի 

լից քա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. խորհր դատվու-
թյուն շի նա րա րու թյան հար ցե րով. ատաղ ձա-
գոր ծա կան աշ խա տանք ներ. նավ թի և գա զի 
խո րը հո րա տանց քե րի հո րա տում. ցա մա քուր-
դա յին պոմ պե րի վար ձույթ. լվաց քի մե քե նա-
նե րի վար ձույթ. էլեկտ րա հա ղորդ ման գծե րի 
վե րա նո րո գում. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
կու տա կիչ նե րի լից քա վո րում. անիվն ե րի հա վա-
սա րակշռ ման ծա ռա յու թյուն ներ. երաժշ տա կան 
գոր ծիք նե րի լա րում. մա լուխ նե րի անց կա ցում, 
տե ղադ րում. բժշկա կան գոր ծիք նե րի ախ տա-
հա նում. հան քա շեր տե րի ջրա ճեղք ման ծա ռա-
յու թյուն ներ. վնա սա տու նե րի դեմ պայ քա րի 
ծա ռա յու թյուն ներ, բա ցա ռու թյամբ գյու ղատն-
տե սա կան, ակ վա կուլ տու րա յի, այ գե գոր ծա-
կան և ան տա ռա յին տնտե սու թյան. ամա նե ղեն 
լվա նա լու մե քե նա նե րի վար ձույթ. ամա նե ղեն 
չո րաց նե լու մե քե նա նե րի վար ձույթ. շինհ րա պա-
րակ նե րում հա ղոր դակ ցու ղի նե րի տե ղա կա յում. 
էլեկտ րիկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ջրհե ղե ղից 
պաշտ պան վե լու սար քա վո րումն ե րի տե ղադ րում 
և վե րա նո րո գում. ձնա հե ռա ցում. թա նա քա յին 
քարթ րիջ նե րի լից քա վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
էլեկտ րա կան տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի լից-
քա վո րում. տնա վա րու թյան ծա ռա յու թյուն ներ 
(մաքր ման ծա ռա յու թյուն ներ). բջջա յին հե ռա-
խոս նե րի կու տա կիչ նե րի լից քա վոր ման ծա ռա-
յու թյուն ներ.

դաս  42. քի մի ա կան անա լիզ. նավ թա յին 
հան քա վայ րե րի հե տա զո տու թյուն ներ շա հա-
գործ ման նպա տա կով. ճար տա րա պե տա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե տա զո տու թյուն ներ ման-
րէա բա նու թյան բնա գա վա ռում. ծա ռա յու թյուն ներ 
քի մի ա յի բնա գա վա ռում. հե տա զո տու թյուն ներ 
քի մի ա յի բնա գա վա ռում. խորհր դատ վու թյուն 
ճար տա րա պե տու թյան հար ցե րով. հա տա-
կագծե րի մշա կում շի նա րա րու թյան բնա գա վա-
ռում. տեխ նո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն ներ. 
նավ թա հո րե րի հսկո ղու թյուն. հե տա զո տու թյուն-
ներ կոս մե տո լո գի ա յի բնա գա վա ռում. ին տե րի-
ե րի ձև ա վո րում. ար դյու նա բե րա կան դի զայն. 
դի զայ ներ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ փա թե թա վոր-
ման բնա գա վա ռում. նյու թե րի փոր ձար կումն եր. 
տեխ նի կա կան նա խագ ծե րի ուսումն ա սի րում. 
երկ րա բա նա կան հե տազն նու թյուն. նավ թի հան-
քա վայ րե րի հե տազն նու թյուն. ճար տա րա գի տու-
թյուն. օդերև ու թա բա նա կան տե ղե կատ վու թյուն. 
հո ղա չա փում. հա մա կար գիչ նե րի վար ձույթ. 
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հա մա կար գիչ նե րի հա մար ծրագ րե րի կազ-
մում. նավ թի հան քա վայ րե րի հե տա խու զում. 
հե տա զո տու թյուն ներ ֆի զի կա յի բնա գա վա ռում. 
հե տա զո տու թյուն ներ մե խա նի կա յի բնա գա վա-
ռում. մա նա ծա գոր ծա կան ար տադ րան քի փոր-
ձար կումն եր. երկ րա բա նա կան հե տա խու զում. 
հե տա զո տու թյուն ներ երկ րա բա նու թյան բնա-
գա վա ռում. ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
իս կու թյան որո շում. չա փա բե րում (չա փումն եր). 
ծրագ րա յին ապա հով ման մշա կում. ծրագ րա-
յին ապա հով ման ար դի ա կա նա ցում. խորհր-
դատ վու թյուն հա մա կարգ չա յին տեխ նի կա յի 
մշակ ման և զար գաց ման ոլոր տում. հա գուս տի 
մո դե լա վո րում. գե ղար վես տա կան դի զայն. 
որա կի հսկո ղու թյուն. ծրագ րա յին ապա հով ման 
վար ձույթ. նոր ար տադ րա տե սակ նե րի հե տա զո-
տու թյուն և մշա կում եր րորդ ան ձանց հա մար. 
գե ղար վես տա կան ձև ա վո րում (ար դյու նա բե րա-
կան դի զայն). ստորջ րյա հե տա զո տու թյուն ներ. 
հա մա կարգ չա յին տվյալ նե րի վե րա կանգ նում. 
ծրագ րա յին ապա հով ման սպա սար կում. հա մա-
կարգ չա յին հա մա կար գե րի վեր լու ծու թյուն. 
հե տա զո տու թյուն ներ կեն սա բա նու թյան բնա-
գա վա ռում. քա ղաք նե րի հա տա կագ ծե րի կազ-
մում. ճար տա րա գի տա կան փոր ձաքն նու թյուն. 
հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի նա խագ-
ծում. ավ տո մո բի լա յին տրանս պոր տի տեխ նի-
կա կան վե րահս կո ղու թյուն. հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րե րի բազ մա ցում. տվյալ նե րի կամ փաս-
տաթղ թե րի փո խադ րում ֆի զի կա կան կրի չից 
էլեկտ րո նա յին կրի չի վրա. վեբ-կայ քե րի ստեղ-
ծում և տեխ նի կա կան սպա սար կում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. հա մա կարգ չա յին կայ քե րի 
տե ղադ րում (վեբ-կայ քե րի). հա մա կարգ չա-
յին ծրագ րա յին ապա հով ման տե ղա կա յում. 
ամ պե րի ցրում. տվյալ նե րի և տե ղե կատ վա-
կան ծրագ րե րի կեր պա փո խում, բա ցա ռու թյամբ 
ֆի զի կա կան կեր պա փոխ ման. խորհր դատ-
վու թյուն ծրագ րա յին ապա հով ման հար ցե րով. 
վեբ-սեր վեր նե րի վար ձույթ. տե ղե կատ վա կան 
հա մա կար գե րի պաշտ պա նու թյուն վի րուս-
նե րից. խոր հուրդ ներ էներ գի ա յի խնա յո ղու-
թյան հար ցե րով. հե տա զո տու թյուն ներ շրջա կա 
մի ջա վայ րի պաշտ պա նու թյան բնա գա վա ռում. 
ին տեր նե տի հա մար որոն ման մի ջոց նե րի 
տրա մադ րում. փաս տաթղթե րի թվայ նա ցում 
(տե սած րում). ձե ռագ րի վեր լու ծու թյուն (ձե ռագ-
րա բա նու թյուն). ջեր մո ցա յին գա զե րի ար տա նե-

տումն ե րի կրճատ ման հետ կապ ված գի տա կան 
տե ղե կատ վու թյան և խորհր դատ վու թյան տրա-
մադ րում. ան տա ռի որա կի գնա հա տում. բրդի 
որա կի գնա հա տում. հե ռա կա հա սա նե լի ու թյան 
հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի մո նի տո րինգ. 
ջրի անա լիզ. գի տա կան լա բո րա տո րի ա նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. աու դիտ էներ գե տի կա յի ոլոր-
տում. վեբ-կայ քե րի դի զայ նի ոլոր տում խորհր-
դատ վու թյուն. ծրագ րա յին ապա հո վում որ պես 
(SaaS) ծա ռա յու թյուն. տե ղե կատ վա կան տեխ նո-
լո գի ա նե րի (ՏՏ) ոլոր տում խորհրդատ վու թյուն. 
գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներ. սեր վեր-
նե րի հոս թինգ. կլի նի կա կան փոր ձար կումն եր. 
տվյալ նե րի պա հես տա յին հե ռա պատ ճեն ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին 
պահ պա նում. հա մա կարգ չա յին տեխ նո լո գի-
ա նե րի և ծրագ րա վոր ման վե րա բե րյալ տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րում վեբ-կայ քե րի 
մի ջո ցով. աշ խար հագ րա կան քար տեզ ներ 
կազ մե լու ծա ռա յու թյուն ներ. «ամ պա յին» հաշ-
վարկ ման ծա ռա յու թյուն ներ. տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ, որոնք 
տրա մադր վում են ար տա քին ռե սուրս նե րի 
(աութ սոր սինգ) հի ման վրա. տեխ նո լո գի ա կան 
հար ցե րով խորհր դատ վու թյուն. հա մա կարգ-
չա յին տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում խորհր-
դատ վու թյուն ներ. հե ռա հա ղոր դակ ցա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում խորհր դատվա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ. եղա նա կի տե սու թյան 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին անվ տան-
գու թյան ոլոր տում խորհր դատ վու թյուն. տեխ նի-
կա կան փաս տաթղ թե րի կազ մում. ին տե րի ե րի 
դի զայն. բջջա յին հե ռա խոս նե րի ապա կող պում. 
հա մա կարգ չա յին հա մա կար գե րի մո նի տո րինգ 
ան սար քու թյուն նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար. 
վեբ-կայ քե րի տե ղե կատ վա կան կա տա լոգ նե րի 
ստեղ ծում և մշա կում եր րորդ ան ձանց հա մար 
(ծա ռա յու թյուն ներ տե ղե կատ վա կան տեխ նո-
լո գի ա նե րի ոլոր տում). խորհր դատ վու թյուն 
հա մա ցան ցա յին անվ տան գու թյան հար ցե րով. 
խորհր դատ վու թյուն տվյալ նե րի անվ տան գու-
թյան հար ցե րով. տվյալ նե րի կո դա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. հա մա կարգ չա յին հա մա-
կար գե րի մո նի տո րինգ չար տոն ված մուտ քե րը 
կամ  տվյալ նե րի կոտ րան քը հայտ նա բե րե լու 
հա մար. անձ նա կան տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին 
վե րահսկում հա մա ցան ցի մի ջո ցով տե ղե կատ-
վու թյան գո ղու թյու նը հայտ նա բե րե լու հա մար. 
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վար կա յին քար տե րով գոր ծարք նե րի էլեկտ-
րո նա յին վե րահս կում հա մա ցան ցի մի ջո ցով 
խար դա խու թյուն նե րը հայտ նա բե րե լու հա մար. 
ծրագ րա յին ապա հով ման մշա կում ծրագ րա-
յին ապա հով ման հրա տա րակ ման շրջա նակ-
նե րում. հար թակ որ պես ծա ռա յու թյուն (PaaS). 
հա մա կարգ չա յին հար թակ նե րի կա տա րե լա-
գոր ծում. այ ցե քար տե րի ձև ա վո րում. գի տա-
կան և տեխ նո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն ներ 
բնա կան աղետ նե րի ոլոր տում. նավ թի, գա զի և 
հան քար դյու նա բե րու թյան ոլորտ նե րում հե տա-
խու զա կան ծա ռա յու թյուն ներ. գի տա կան և 
տեխ նո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն ար տո նագ-
րա յին քար տե զագր ման ոլոր տում. հե տա զո-
տու թյուն ներ շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի 
ոլոր տում. հե տա զո տու թյուն ներ հե ռա հա-
ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում. 
հե տա զո տու թյուն ներ եռակց ման ոլոր տում. 
բժշկա կան հե տա զո տու թյուն ներ. գո վազ դա յին 
նյու թե րի գրա ֆի կա կան ձև ա վո րում. հաշ վիչ-
նե րի վար ձույթ էլեկտ րա է ներ գի ա յի սպառ ման 
հաշ վառ ման հա մար. էլեկտ րո նա յին առևտ-
րի գոր ծարք նե րի ժա մա նակ օգ տա գոր ծո ղի 
վա վե րաց ման ծա ռա յու թյուն ներ. օգ տա գոր-
ծո ղի վա վե րաց ման ծա ռա յու թյուն ներ՝ օգ տա-
գոր ծե լով մե կան գա մյա մուտ քի տեխ նո լո գի ան 
առ ցանց ծրագ րա յին ապա հով ման հա վել ված-
նե րի հա մար.

դաս  43. տե ղե րի ամ րագր մամբ (հյու րա-
նոց նե րում, պան սի ոն նե րում) զբաղ վող գոր ծա-
կա լու թյուն ներ. սննդամ թեր քի պատ րաս տում, 
առա քում, մա տու ցում և սե ղա նի ձև ա վո րում 
(քեյթ րինգ). ծե րա նոց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
սրճա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. նա խա ճա-
շա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ճամ բա րա յին 
հար մա րու թյուն նե րի տրա մադ րում. ճա շա րան-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ հիմն արկ նե րում կամ 
ուսումն ա կան հաս տա տու թյուն նե րում. ժա մա-
նա կա վոր բնա կա տե ղե րի վար ձա կա լում. պան-
սի ոն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. զբո սաշր ջիկ նե րի 
հա մար տնե րի ծա ռա յու թյուն ներ. հյու րա նոց-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ման կամ սուր նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. տե ղե րի ամ րագ րում պան սի ոն նե-
րում. տե ղե րի ամ րագ րում հյու րա նոց նե րում. 
ինք նաս պա սարկ ման ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. խորտ կա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
պան սի ոն ներ կեն դա նի նե րի հա մար. բա րե-

րի ծա ռա յու թյուն ներ. հանգս տի ճամ բար նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ (կա ցա րա նի տրա մադ րում). 
շար ժա կան շի նու թյուն նե րի վար ձույթ. տե ղե-
րի ամ րագ րում ժա մա նա կա վոր բնա կու թյան 
հա մար. մո թել նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. կա հույ քի, 
սե ղա նի սպի տա կե ղե նի և ամա նե ղե նի վար ձույթ. 
սե նյակ նե րի, դահ լիճ նե րի վար ձա կա լում հա վաք-
նե րի հա մար. վրան նե րի վար ձույթ. խո հա նո-
ցա յին սար քե րի վար ձույթ. խմե լու ջրի բաշ խիչ 
սար քե րի վար ձույթ. լու սա վո րող սար քե րի վար-
ձույթ. մթեր քից խո հա րա րա կան ար ձա նիկ նե րի 
ստեղ ծում. ժա մա նա կա վոր բնա կեց ման հա մար 
ըն դու նա րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (ժա ման-
ման և մեկնման կա ռա վա րում). վա շո կու ռես-
տո րան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. արիշ տա ուդո նի 
և արիշ տա սո բա յի ռես տո րան նե րի ծա ռա յու-
թյուն ներ. սննդի ձև ա վո րում. տոր թե րի ձև ա-
վո րում. տե ղե կու թյուն և խորհրդատ վու թյուն 
սննդի պատ րաստ ման հար ցե րով. անձ նա կան 
խո հա րա րի ծա ռա յու թյուն ներ. նար գի լեի բա րե-
րի ծա ռա յու թյուն ներ:
(740) Հասմիկ Քեռյան

____________________

(210) 20201522  (111) 32557
(220) 12.08.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 12.08.2030
(730)  Տավրոս Գևորգյան, Երևան, Բաշինջաղյան 
185, բն. 29, AM 
(442) 01.10.2020
(540)  

(511) 
դաս  7. փոփոխական հոսանքի գեներա-

տորներ. օդային ճնշակներ:
____________________

(210) 20201535  (111) 32558
(220) 13.08.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 13.08.2030
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(730)  Ռուբեն Գորոյան, Երևան, Ա. Արմենակյան 
61, AM 
(442) 01.09.2020
(540)  

(511) 
դաս  33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

____________________

(210) 20201537  (111) 32559
(220) 13.08.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 13.08.2030
(730)  Ռուբեն Գորոյան, Երևան, Ա. Արմենակյան 
61, AM 
(442) 01.09.2020
(540)  

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

դաս  29. միս. պանիրներ. կաթ. կաթնա-
մթերք, մասնավորապես՝ կաթի գերա-
կշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ, 
կաթնա թթվային ըմպելիքներ, յոգուրտ, կեֆիր, 
թթվա սեր, կաթնաշոռ.

դաս  31. կենդանի անասուններ. անաս-
նակեր. թեփից խառնակեր անասունների 
համար. ըմպելիքներ կենդանիների համար:
(740) Հասմիկ Քեռյան

____________________

(210) 20201635  (111) 32560
(220) 25.08.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 25.08.2030 
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Լաուրա Հովհան-
նիսյան, Երևան, Մաշտոցի պող., շ. 18,  20/1, AM 
(442) 16.09.2020
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է վար-
դագույնով:
(511) 

դաս  3. լաքեր եղունգների համար. 
կոսմետիկական հավաքածուներ. կոսմե-
տիկական միջոցներ. կոսմետիկական կրեմներ. 
յուղեր կոսմետիկական նպատակների համար:

____________________

(210) 20201646  (111) 32561
(220) 27.08.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 27.08.2030
(730)  «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն 
0622, AM 
(442) 16.09.2020
(540)  

(511) 
դաս  33. խաղողի հայկական բնիկ սոր-

տերից պատրաստված գինիներ:
____________________
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(210) 20201684 (111) 32562
(220) 31.08.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 31.08.2030
(730)  «Քիդս քլաբ» ՍՊԸ, Երևան, Աղայան 7, 
բն. 29, AM 
(442) 16.11.2020
(540)  

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «HATIS» բառից, 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ կապույտ, բաց և մուգ մոխրագույն, սպիտակ, 
սև և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  32. ջրեր (ըմպելիքներ):
____________________

(210) 20201689 (111) 32563
(220) 01.09.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 01.09.2030
(730)  «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 16.09.2020
(540)  

(511) 
դաս  33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
գինիներ. բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20201698 (111) 32564
(220) 02.09.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 02.09.2030
(730)  «Թերմո-ար» ՍՊԸ, Երևան, Ձորափի 
40/69, AM 
(442) 16.11.2020
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս  11. սարքվածքներ օդի սառեցման 
համար. ջրատաքացուցիչներ. օդափոխիչներ 
(օդի լավորակում). ջեռուցման կաթսաներ. 
ջեռուցման կաթսաների խողովակներ. 
ջեռուցման-տաքացման սարքեր, որոնք 
աշխատում են պինդ, հեղուկ և գազային 
վառելիքով. կենտրոնական ջեռուցման 
ռադիատորներ. օդորակիչներ. գազի 
կաթսաներ. ջեռուցման ռադիատորներ. 
կենցաղային էլեկտրական օդափոխիչներ:

____________________

(210) 20201803 (111) 32565
(220) 17.09.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 17.09.2030
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Թերեզա Կանեց-
յան, Երևան 0054, Դավիթաշեն. Ա. Միկոյան 
25, բն. 110, AM 
(442) 02.11.2020
(540)  

(511) 
դաս  35. կահույքի խանութների կողմից 

մատուցվող մանրածախ և մեծածախ առևտրի 
ծառայություններ:

____________________
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(210) 20201893 (111) 32566
(220) 25.09.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 25.09.2030
(730)  Ալեքսան Իվանի Մոսոյան, Երևան 0087, 
Ավանեսովի 12, բն. 32, AM 
(442) 02.11.2020
(540)  

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

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

____________________

(210) 20201924  (111) 32567
(220) 30.09.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 30.09.2030
(730)  «Գետափի գինու կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Վանաշեն, Հ. 
Մակարյան փ., 1 նրբ., տ. 1, AM 
(442) 16.10.2020
(540)  

(511) 
դաս  33. ալկոհոլային խմիչքներ. անանուխի 

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

____________________

(210) 20202005 (111) 32568
(220) 16.10.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 16.10.2030
(730)  «Էլեկտրոնային կառավարման 
ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ» 
ՓԲԸ, Երևան, Կառավարական տուն 1, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  

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

դաս  9. թվա յին ստո րագ րու թյուն.
դաս  35. տվյալ նե րի ավ տո մա տաց ված 

հիմն ա պա շար նե րի վա րում. տե ղե կատ վու թյան 
հա վա քում տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին հիմ-
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նա պա շար նե րում. տե ղե կատ վու թյան կա նո-
նա կար գում տվյալ նե րի հա մա կարգ չա յին 
հիմն ա պա շար նե րում. վեբ-կայ քե րի եր թև ե կի 
օպ տի մա լա ցում. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին 
հիմն ա պա շար նե րում տվյալ նե րի նո րա ցում և 
պա հում. գրան ցա մա տյան նե րի տե ղե կատ վու-
թյան թար մա ցում և պա հում.

դաս  38. հա մա կարգ չի մի ջո ցով հա ղոր-
դա գրու թյուն նե րի և պատ կեր նե րի փո խան-
ցում. էլեկտ րո նա յին նա մակ նե րի հա ղոր դում. 
տվյալ նե րի հիմն ա պա շար մուտ քի ապա հո վում. 
թվա յին ֆայ լե րի հա ղոր դում. տվյալ նե րի հոս քի 
փո խան ցում.

դաս  42. ծրագ րա յին ապա հով ման մշա-
կում. ծրագ րա յին ապա հով ման ար դի ա կա-
նա ցում. ծրագ րա յին ապա հով ման վար ձույթ. 
ծրագ րա յին ապա հով ման սպա սար կում. վեբ-
կայ քե րի ստեղ ծում և տեխ նի կա կան սպա սար-
կում եր րորդ ան ձանց հա մար. տվյալ նե րի և 
տե ղե կատ վա կան ծրագ րե րի կեր պա փո խում, 
բա ցա ռու թյամբ ֆի զի կա կան կեր պա փոխ ման. 
խորհր դատ վու թյուն ծրագ րա յին ապա հով ման 
հար ցե րով. տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րի 
պաշտ պա նու թյուն վի րուս նե րից. փաս տաթղ-
թե րի թվայ նա ցում (տե սած րում). ծրագ րա յին 
ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն. տե ղե-
կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի (ՏՏ) ոլոր տում 
խորհր դատ վու թյուն. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին 
պահ պա նում. տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա-
նե րի ոլոր տում ար տա քին (աութ սորս) ծա ռա-
յու թյուն նե րի տրա մադ րում. վեբ-կայ քե րի 
տե ղե կատ վա կան կա տա լոգ նե րի ստեղ ծում և 
մշա կում եր րորդ ան ձանց հա մար (ծա ռա յու-
թյուն ներ տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
ոլոր տում). խորհր դատ վու թյուն տվյալ նե րի 
անվ տան գու թյան հար ցե րով. տվյալ նե րի կո դա-
վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ. ծրագ րա յին ապա-
հով ման մշա կում ծրագ րա յին ապա հով ման 
հրա տա րակ ման շրջա նակ նե րում. հար թակ 
որ պես ծա ռա յու թյուն:

____________________

(210) 20202018  (111) 32569
(220) 19.10.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 19.10.2030
(730)  «Առգե բիզնես» ՍՊԸ, 0043, Երևան, 
Շարուրի 47/1, AM 

(442) 02.11.2020
(540)  

(526) «Գնիր Օրիգինալը» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
մոխրա գույն և սպիտակ գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս  35. ներմուծման-արտահանման գոր-
ծա կա լությունների ծառայություններ. գովազ-
դային նյութերի տարածում. ապրանքների 
ցուցադրում. նմուշների տարածում. գովազդ. 
ռադիոգովազդ. հեռուստագովազդ. վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքնե-
րով ապահովում). գովազդային ժամանակի 
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության 
բոլոր միջոցներում. մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով. գնման պատվերների 
մշակման գործընթացների կառավարում. 
առևտրային միջնորդային ծառայություններ. 
սպառողների հավատարմության ծրագրերի 
կառավարում:              

____________________

(210) 20202047 (111) 32570
(220) 23.10.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 23.10.2030
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(730)  «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, 
Թբիլիսյան խճ. 43, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  

(526) «ԱՐՄԵՆԻԱ ՈՒՍՈՒՄՆԱ-ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ 
ՀԱՄԱԼԻՐ» արտահայտությունը և «2019» թվա-
կանն  ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, մոխրագույն և արծաթագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  41. ուսումնա-մարզական (կրթա-
կան, այդ թվում՝ լրացուցիչ կրթական, 
մարզաառողջարարական) ծառայություններ:

____________________

(210) 20202054 (111) 32571
(220) 27.10.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 27.10.2030
(730)  «Վիասֆեր տեխնոպարկ» ՓԲԸ, Երևան, 
Արշակունյաց 41, AM 
(442) 16.11.2020
(540)  

(526) «YEREVAN» բառը և «TECH PARK» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, բաց կապույտ և դեղին գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս  9. համակարգչային գրառված ծրա-
գրային ապահովում.

դաս  36. ՏՏ ոլորտի կազմակերպու-
թյուններին անշարժ գույքի վարձակալության 
տրամադրում.

դաս  42. տեղեկատվական տեխնոլոգիա-
ների (ՏՏ) ոլորտում խորհրդատվություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծառա-
յություններ, որոնք տրամադրվում են արտաքին 
ռեսուրսների (աութսորսինգ) հիման վրա. վեբ-
կայքերի տեղեկատվական կատալոգների 
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց 
համար (ծառայություններ տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում):

____________________

(210) 20202056 (111) 32572
(220) 27.10.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 27.10.2030
(730)  Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.11.2020
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________
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(210) 20202092 (111) 32573
(220) 06.11.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 06.11.2030
(730)  «Դե-ֆակտո» ինֆորմացիոն վերլուծական 
գործակալություն, Երևան 0023, Արշակունյաց 
4, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  

(511) 
դաս  18. դրամապանակներ. պայուսակներ.
դաս  25. կոշիկ. հագուստ. աքսեսուարներ, 

այն է՝ փողկապներ, կրծքի գրպանի 
թաշկինակներ, ժապավենակապ փողկապներ 
լայն եզրերով:

____________________

(210) 20202177  (111) 32574
(220) 20.11.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 20.11.2030
(730)  «Վաղարշ և որդիներ կոնցեռն» ՍՊԸ, 
Երևան, Մ. Խորենացի 24, AM 
(442) 01.12.2020
(540)  

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

դաս  35. ոսկերչական իրերի խանութների 
կողմից մատուցվող առևտրի մանրածախ 
ծառայություններ.

դաս  37. շինարարություն. շինարարության 
հարցերով տեղեկատվության տրամադրում. 
շինարարական աշխատանքների (ստուգիչ-
կառավարիչ) վերահսկողություն.

դաս  43. հյուրանոցային համալիր:
____________________

(210) 20202181  (111) 32575
(220) 23.11.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 23.11.2030
(730)  Վազգեն Էմիլի Բալաբեկյան, Երևան, 
Ավետ Ավետիսյան 21, բն. 15, AM 
(442) 01.12.2020
(540)  

(526) «LAW FIRM» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս  45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ:

____________________

(210) 20202188 (111) 32576
(220) 24.11.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 24.11.2030
(730)  Գոհար Զալիբեկյան, Երևան, Դեմիրճյան 
27/1, բն. 1, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  
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(511) 
դաս  9. հա մա կարգ չա յին գրառ ված ծրա-

գրա յին ապա հո վում. հա մա կարգ չա յին ծրագ-
րա յին ապա հով ման հար թակ ներ, գրառ ված 
կամ բեռն վող.

դաս  35. աշ խա տան քի վար ձե լու գոր ծա կա-
լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. խորհր դատվու-
թյուն գոր ծա րա րու թյան կազ մա կերպ ման և 
կա ռա վար ման հար ցե րով. խորհր դատ վու-
թյուն աշ խա տա կից նե րի անձ նա կազ մը կա ռա-
վա րե լու հար ցե րով. խորհր դատ վու թյուն 
գոր ծա րա րու թյան կա ռա վար ման հար ցե րով. 
ապ րանք նե րի ցու ցադ րում. շու կա յի ուսումն ա-
սի րու թյուն. հե տա զո տու թյուն ներ գոր ծա րա րու-
թյան աս պա րե զում. գո վազ դա յին տեքս տե րի 
հրա տա րա կում. գո վազդ. մաս նա գի տա կան 
խորհր դատ վու թյուն գոր ծա րա րու թյան աս պա-
րե զում. հե ռա խո սա զան գե րին պա տաս խա նե լու 
ծա ռա յու թյուն ներ բա ցա կա յող բա ժա նորդ նե րի 
հա մար. տեքս տի մշա կում. գո վազդ փոս-
տով. տե ղե կատ վու թյան հա վա քում տվյալ-
նե րի հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե րում. 
տե ղե կատ վու թյան կա նո նա կար գում տվյալ-
նե րի հա մա կարգ չա յին հիմն ա պա շար նե րում. 
ին տե րակ տիվ գո վազդ հա մա կարգ չա յին ցան-
ցում. են թա կա պա լա ռուի ծա ռա յու թյուն ներ 
(առևտ րա յին (կո մեր ցի ոն) օգ նու թյուն). մար-
քե թինգ (շու կա յա վա րում). վա ճառ քի օժան-
դակ ման հա մար որոն ման հա մա կար գի 
օպ տի մա լա ցում. վեբ-կայ քե րի եր թև ե կի օպ տի-
մա լա ցում. գոր ծա րար տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում վեբ-կայ քե րի մի ջո ցով. սպա ռող նե րի 
հա վա տար մու թյան ծրագ րե րի կա ռա վա րում. 
թի րա խա յին մար քե թինգ (շու կա յա վա րում). 
առևտ րա յին գոր ծարք նե րի հա մա ձայ նե ցում և 
կնքում եր րորդ ան ձանց հա մար. առևտ րա յին 
կամ գո վազ դա յին նպա տակ նե րով վեբ-կայ քե րի 
ցան կի տրա մադ րում. տե ղե կատ վա կան ցան կի 
կազ մում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին նպա-
տակ նե րով. օգ տա գոր ծող նե րի կար ծիք նե րի 
տրա մադ րում առևտ րա յին կամ գո վազ դա յին 
նպա տակ նե րով. օգ տա գոր ծող նե րի վար կա նիշ-
նե րի տրա մադրում առևտ րա յին կամ գո վազ դա-
յին նպա տակ նե րով. սպա ռո ղի պրո ֆի լա վո րում 
առևտ րա յին կամ մար քե թին գա յին նպա տակ նե-
րով.

դաս  36. սպա սար կում վար կա յին քար-
տե րով. սպա սար կում դե բետ քար տե րով. 

էլեկտ րո նա յին դրա մա պա նակ նե րով վճար ման 
ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս  37. կա հույ քի խնամք. լու սան կար-
չա կան ապա րատ նե րի վե րա նո րո գում. էլեկտ-
րա սար քե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
վե րե լակ նե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. 
աս ֆալ տա պա տում. ավ տո մե քե նա նե րի վե րա-
նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. ինք-
նա թիռ նե րի վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան 
սպա սար կում. շեն քե րի ներ սի մաք րում. լվաց-
քատ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. գո լոր շու կաթ-
սա նե րի մաք րում և վե րա նո րո գում. այ րիչ նե րի 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. 
բուլ դո զեր նե րի վար ձույթ. գրա սե նյա կա յին 
սար քա վո րումն ե րի և տեխ նի կա յի տե ղադ րում. 
վե րա նո րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար-
կում. հրդե հա յին ազ դաս ար քե րի տե ղադ րում և 
վե րա նո րո գում. հա կա ա ռև անգ ման հա մա կար-
գե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. կա հույ քի 
պաս տառ նե րի վե րա նո րո գում. սե նյակ-սեյ ֆե րի 
տեխ նի կա կան սպա սար կում և վե րա նո րո գում. 
շի նա րա րա կան տեխ նի կա յի վար ձույթ. նա վա շի-
նու թյուն. հա գուս տի վե րա կանգ նում. ջե ռուց ման 
սար քա վո րումն ե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո-
գում. կո շի կի վե րա նո րո գում. ծխնե լույզ նե րի 
մաք րում. ան կի զե լի պա հա րան նե րի վե րա նո-
րո գում և տեխ նի կա կան սպա սար կում. օդի 
լա վո րակ ման սար քա վո րումն ե րի տե ղադ րում 
և վե րա նո րո գում. շի նա րա րու թյուն. ստորջ րյա 
շի նա րա րու թյուն. շի նա րա րա կան աշ խա տանք-
նե րի (ստու գիչ-կա ռա վա րիչ) վե րահս կո ղու թյուն. 
հա գուս տի վե րա նո րո գում. կաշ վե իրե րի մաք-
րում. վե րա նո րո գում և խնամք. խո հա նո ցա յին 
սար քա վո րումն ե րի տե ղադ րում. շի նա րա րա-
կան կա ռուց վածք նե րի քան դում. հա կա կո ռո զի-
ա կան մշա կում. ախ տա հա նում. ցու ցա նակ նե րի 
ներ կում և նո րա ցում. պա հեստ նե րի կա ռու ցում 
և վե րա նո րո գում. շի նա րա րա կան կա ռուց-
վածք նե րի հեր մե տի կա ցում. էքս կա վա տոր-
նե րի վար ձույթ. պա տու հան նե րի լվա ցում. 
կի նոպ րո յեկ տոր նե րի վե րա նո րո գում և տեխ նի-
կա կան սպա սար կում. վա ռա րան նե րի տե ղադ-
րում և վե րա նո րո գում. մոր թե իրե րի մաք րում. 
վե րա նո րո գում և խնամք. տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի յու ղում. հա գուս տի մաք րում. ժա մա-
ցույց նե րի վե րա նո րո գում և խնամք. ար դյու-
նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի կա ռու ցում. 
ոռոգ ման սար քա վո րումն ե րի տե ղադ րում և 
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վե րա նո րո գում. կա ռույց նե րի մե կու սա ցում. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի լվա ցում. սպի-
տա կե ղե նի լվացք. լվացք. մե քե նա յա կան սար-
քա վո րումն ե րի տե ղադ րում. վե րա նո րո գում և 
տեխ նի կա կան սպա սար կում. քա րա շի նա րա-
րա կան աշ խա տանք ներ. կա հույ քի վե րա կանգ-
նում. ծո վա պատ նեշ նե րի կա ռու ցում. հա գուս տի 
ար դու կում գո լոր շի ով. խո ղո վա կա շա րե րի, 
նավ թա մուղ նե րի կա ռու ցում և տեխ նի կա-
կան սպա սար կում. պա տե րի պաս տա ռա պա-
տում. անձ րևի հո վա նոց նե րի վե րա նո րո գում. 
արևի հո վա նոց նե րի վե րա նո րո գում. կա հույ քի 
պաս տա ռա պա տում. ներ կա րա րա կան աշ խա-
տանք ներ. չե չա քա րով կամ ավա զով մշա կում. 
ծե փա գոր ծա կան աշ խա տանք ներ. ջրմուղ և 
գա զա-փա կա նա գոր ծա կան տեխ նի կա կան 
աշ խա տանք ներ. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
փայ լե ցում. պոմ պե րի վե րա նո րո գում. դո ղե-
րի պահ պա նա շեր տե րի վե րա կանգ նում. սառ-
նա րա նա յին սար քա վո րումն ե րի տե ղադրում 
և վե րա նո րո գում. սպի տա կե ղե նի ար դու կում. 
կրկնա կան անա գա պա տում` կլա յե կում. գա մում. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա կա կո ռո զի-
ա կան մշա կում. հե ռա խոս նե րի տե ղադրում և 
վե րա նո րո գում. տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
տեխ նի կա կան սպա սար կում. լա քա պա տում. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի մաք րում. վնաս-
ված տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վե րա-
նո րո գում. մաք րող մե քե նա նե րի վար ձույթ. 
վնա սա տու նե րի ոչն չա ցում, բա ցա ռու թյամբ 
գյու ղատն տե սա կան, ակ վա կուլ տու րա յի, այ գե-
գոր ծա կան և ան տա ռա յին տնտե սու թյան. 
շի նա րա րա կան փայ տա մած նե րի մոն տա ժում. 
ա ղյու սի շա րում. չոր մաք րում. դա նակ նե րի 
սրում. լեռ նա հան քա յին օգ տա կար հա նա ծո-
նե րի ար դյու նա հա նում. հան քե րի շա հա գոր-
ծում. ճա նա պարհ նե րի սա լար կում. զմռնի տե 
թղթով մշա կում. ստորջ րյա վե րա նո րոգ ման 
աշ խա տանք ներ. շեն քե րի մաք րում (ար տա-
քին մա կե րև ույթ նե րի). դո ղա ծած կան նե րի 
ռե տի նա ցում (վուլ կա նա ցում) (վե րա նո րո գում). 
հո րա տանց քե րի հո րա տում. տո նա վա ճա ռա-
յին կրպակ նե րի և տա ղա վար նե րի կա ռու ցում. 
հա մա կար գիչ նե րի տե ղադ րում, սպա սար կում 
և վե րա նո րո գում. էլեկտ րա կան սար քա վո րում-
նե րի աշ խա տան քում խան գա րումն ե րի վե րա-
ցում. ամ բող ջո վին կամ մաս նա կի մաշ ված 
շար ժիչ նե րի վե րա նո րո գում. ամ բող ջո վին կամ 
մաս նա կի մաշ ված մե քե նա նե րի վե րա կանգ-

նում. վե րամ բարձ կռունկ նե րի վար ձույթ (շի նա-
րա րա կան սար քա վո րում). փո ղոց նե րը մաք րող 
մե քե նա նե րի վար ձույթ. տա նի քա ծած կա յին 
աշ խա տանք ներ. ար հես տա կան ձյան ծած կույթ 
ստեղ ծե լու ծա ռա յու թյուն ներ. փո ղոց նե րի մաք-
րում. անվ տան գու թյան կող պեք նե րի վե րա նո-
րո գում. ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
վե րա կանգ նում. երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
վե րա կանգ նում. դռնե րի և պա տու հան նե րի 
տե ղադ րում. լո ղա վա զան նե րի խնամք. տո նե-
րա յին քարթ րիջ նե րի լից քա վոր ման ծա ռա յու-
թյուն ներ. խորհր դատ վու թյուն շի նա րա րու թյան 
հար ցե րով. ատաղ ձա գոր ծա կան աշ խա տանք-
ներ. էլեկտ րա հա ղորդ ման գծե րի վե րա նո րո գում. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի կու տա կիչ նե րի 
լից քա վո րում. անիվն ե րի հա վա սա րակշռ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. երաժշ տա կան գոր ծիք նե րի 
լա րում. մա լուխ նե րի անց կա ցում, տե ղադ-
րում. բժշկա կան գոր ծիք նե րի ախ տա հա նում. 
շինհ րա պա րակ նե րում հա ղոր դակ ցու ղի նե րի 
տե ղա կա յում. էլեկտ րիկ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. 
ջրհե ղե ղից պաշտ պան վե լու սար քա վո րում-
նե րի տե ղադ րում և վե րա նո րո գում. ձնա հե ռա-
ցում. թա նա քա յին քարթ րիջ նե րի լից քա վոր ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. էլեկտ րա կան տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի լից քա վո րում. տնա վա րու թյան 
ծա ռա յու թյուն ներ (մաքր ման ծա ռա յու թյուն ներ). 
բջջա յին հե ռա խոս նե րի կու տա կիչ նե րի լից քա-
վոր ման ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս  38. հա ղոր դագ րու թյուն նե րի փո խան-
ցում. թվա յին ֆայ լե րի հա ղոր դում, առ ցանց 
հա մա ժո ղովն ե րի ապա հո վում, տրա մադ րում. 
տվյալ նե րի հոս քի փո խան ցում. պոդ քաս թի 
հա ղոր դում.

դաս  39. ճա նա պար հորդ նե րի ուղեկ ցում. 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի քար շա կում վնաս-
ված քի դեպ քում. ավ տո մե քե նա նե րի վար ձույթ. 
ավ տո մո բի լա յին փո խադ րումն եր. ավ տո բու-
սա յին փո խադ րումն եր. զբո սա նա վե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. սառ ցա հա տա յին ծա ռա յու թյուն. 
փո խադ րումն եր բեռ նա տար ավ տոտ րանս-
պոր տով. փա թե թա վոր ված բեռ նե րի առա քում. 
բեռ նե րի տե ղա փո խում. ապ րանք նե րի կշռա-
բաշ խում. տրանս պոր տա յին ծա ռա յու թյուն ներ 
տե սար ժան վայ րե րի դիտ ման հա մար. բեռ-
նա թափ ման աշ խա տանք ներ. ապ րանք նե րի 
առա քում. ապ րանք նե րի պահ պա նու թյուն. 
ապ րանք նե րի պահ պա նու թյուն պա հեստ նե-
րում. փո խադ րում լաս տա նա վե րով. ճա նա-
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պար հոր դա կան շրջա գա յու թյուն նե րի հա մար 
փո խադ րումն ե րի կազ մա կեր պում. ուղև ո րա-
յին փո խադ րումն եր. քար շա կում. ունեց ված քի 
փրկու թյան ծա ռա յու թյուն ներ. տաք սի ծա ռա-
յու թյուն. բեռ նե րի առա քում. ճա նա պար հորդ-
նե րի փո խադ րում. թա փոն նե րի փո խադ րում և 
պա հում. փո խադ րում տե ղից-տեղ տե ղա փոխ-
վե լիս. վա րորդ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. սուր-
հան դա կա յին ծա ռա յու թյուն ներ (նա մակ նե րի 
կամ ապ րանք նե րի առա քում). փրկա րա րա կան 
գոր ծո ղու թյուն ներ (տրանս պորտ). ապ րանք-
նե րի փա թե թա վո րում. փոս տով պատ վիր-
ված ապ րանք նե րի առա քում. տվյալ նե րի կամ 
փաս տաթղ թե րի պահ պա նում էլեկտ րո նա յին 
սար քե րի վրա. ծա ղիկ նե րի առա քում. նա մա-
կագ րու թյան նա խավ ճա րում. եր թև ե կու թյան 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում. 
շշալց ման ծա ռա յու թյուն ներ. տրանս պոր տի 
լո գիս տի կա. փո խադ րում բեռ նա նա վե րով. 
նվեր նե րի փա թե թա վո րում. քար շե րին գի 
ծա ռա յու թյուն ներ. ուղե բե ռի պա հես տա վոր-
ման ծա ռա յու թյուն ներ. եր րորդ ան ձանց հա մար 
ուղև ո րա փո խադ րումն ե րի կազ մա կեր պում 
առ ցանց հա վել ված նե րի մի ջո ցով. մաս նա-
վոր ավ տո մե քե նա յի հա մա տեղ օգ տա գործ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս  40. նյու թե րի մշա կում. աղ բի և 
թա փոն նե րի կրկնա կան մշա կում. օդի մաք րում 
և ջրի մշա կում. տպագր ման ծա ռա յու թյուն ներ.
սննդամ թեր քի և ըմ պե լիք նե րի պա հա ծո յա ցում. 
ար ծա թա պա տում. գործ վածք նե րի սպի տա կե-
ցում. փայ տա նյու թի մշա կում. գործ վածք նե րի 
եզ րե րի մշա կում. զո դում. հա գուս տի կա րում. 
կադ մի ու մա պա տում. գործ վածք նե րի փայ լար-
դում. բրու տա գոր ծա կան աշ խա տանք ներ. կո շի-
կի ներ կում. քրո մա պա տում. մե տա ղի դրվա գում 
այլ մե տաղ նե րով. կաշ վի ներ կում. մոր թի նե րի 
մշա կում. գործ վածք նե րի ձև ում. նկար նե րի 
տպագ րում. լու սան կար չա կան ժա պա վեն նե րի 
հայ տա ծում. ոս կե զօ ծում. ջրի մշա կում. գալ-
վա նա պա տում. անա գա պա տում. մոր թի նե րի 
ձև ա կեր տում ըստ պատ վե րի. դարբ նո ցա յին 
աշ խա տանք ներ. մոր թի նե րի մշա կում հա կա ցե-
ցա յին մի ջոց նե րով. ֆրե զում. ցին կա պա տում. 
գալ վա նա ցում. փո րագ րում. գործ վածք նե րի 
մշա կում. բրդի մշա կում. մա կա շեր տում (լա մի-
նա ցում). աղա ցում. մե տաղ նե րի մշա կում. 
մե տաղ նե րի մխում. նի կե լա պա տում. հի նում 

(ջուլ հա կու թյուն). մոր թու մշա կում. ողոր կում 
հղկա նյու թե րով. կազ մա րա րա կան աշ խա տանք-
ներ. նյու թե րի ռան դում. թամ բա գոր ծա կան 
աշ խա տանք ներ. դեր ձակ նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. դա բա ղում. խրտվի լակ նե րի խծու ծում. 
ներկ ման ծա ռա յու թյուն ներ. մա նա ծա գոր ծա կան 
իրե րի ներ կում. գործ վածք նե րի ներ կում. թղթի 
մշա կում. ապա կե գոր ծա կան աշ խա տանք ներ. 
ասեղ նա գոր ծում. կաշ վի մշա կում. ապա կի նե րի 
ներ կում մա կե րև ու թա յին ծած կա պատ մամբ. 
աղ բի և թա փոն նե րի կրկնա կան մշա կում. օդի 
հո տա զեր ծում. օդի թար մա ցում. մոն տաժ ման-
հա վաք ման աշ խա տանք ներ ըստ պատ վե րի 
եր րորդ ան ձանց հա մար. գե ղար վես տա կան 
աշ խա տանք նե րի շրջա նա կում. գալ վա նա կան 
ոս կե զօ ծում. լա զե րա յին փո րագ րում. հա գուս տի 
ձև ա փո խում.

դաս  41. կրթու թյուն. ուսումն ա կան գոր-
ծըն թա ցի ապա հո վում. զվար ճու թյուն ներ. 
մար զա կան և մշա կու թա յին մի ջո ցա ռումն ե րի 
կազ մա կեր պում. լու սան կար չու թյուն. թարգ-
մա նիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. տե սագ րում. 
տեքս տե րի խմբագ րում. մար զիչ նե րի, դաս 
ուսույց նե րի ծա ռա յու թյուն ներ (ուսու ցում). դիսկ-
ժո կեյ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ան հա տա կան 
մար զիչ նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. ֆիթ նես-դաս 
երի անց կա ցում. մաս նա գի տա կան վե րա-
պատ րաս տում. կրկնու սույ ցի ծա ռա յու թյուն ներ. 
զբո սա վա րի (գի դի) ծա ռա յու թյուն ներ. տե սա-
նյու թե րի խմբագր ման ծա ռա յու թյուն ներ մի ջո-
ցա ռումն ե րի հա մար.

դաս  42. գի տա կան և տեխ նո լո գի ա-
կան ծա ռա յու թյուն ներ և դրանց հետ կապ ված 
հե տա զո տու թյուն ներ և մշա կումն եր. ար դյու նա-
բե րա կան վեր լու ծումն ե րի, ար դյու նա բե րա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի և ար դյու նա բե րա կան 
դի զայ նի ծա ռա յու թյուն ներ. որա կի հսկո ղու-
թյան և նույ նա կա նաց ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
հա մա կարգ չա յին ապա րատ նե րի և ծրագ-
րա յին ապա հով ման նա խագ ծում և մշա կում. 
ծրագ րա յին ապա հով ման մշա կում. ծրագ րա-
յին ապա հով ման ար դի ա կա նա ցում. հա գուս տի 
մո դե լա վո րում. գե ղար վես տա կան դի զայն. 
որա կի հսկո ղու թյուն. գե ղար վես տա կան ձև ա վո-
րում (ար դյու նա բե րա կան դի զայն). հա մա կարգ-
չա յին տվյալ նե րի վե րա կանգ նում. ծրագ րա յին 
ապա հով ման սպա սար կում. հա մա կարգ չա յին 
հա մա կար գե րի վեր լու ծու թյուն. վեբ-կայ քե րի 
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ստեղ ծում և տեխ նի կա կան սպա սար կում եր րորդ 
ան ձանց հա մար. հա մա կարգ չա յին կայ քե րի 
տե ղադ րում (վեբ-կայ քե րի). հա մա կարգ չա յին 
ծրագ րա յին ապա հով ման տե ղա կա յում. փաս-
տաթղ թե րի թվայ նա ցում (տե սած րում). ծրագ-
րա յին ապա հո վում որ պես (SaaS) ծա ռա յու թյուն. 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի (ՏՏ) ոլոր-
տում խորհր դատ վու թյուն. սեր վեր նե րի հոս-
թինգ. տվյալ նե րի էլեկտ րո նա յին պահ պա նում. 
«ամ պա յին» հաշ վարկ ման ծա ռա յու թյուն ներ. 
ին տե րի ե րի դի զայն. անձ նա կան տվյալ նե րի 
էլեկտ րո նա յին վե րահս կում հա մա ցան ցի մի ջո-
ցով տե ղե կատ վու թյան գո ղու թյու նը հայտ նա-
բե րե լու հա մար. հար թակ որ պես ծա ռա յու թյուն 
(PaaS). հա մա կարգ չա յին հար թակ նե րի կա տա-
րե լա գոր ծում. էլեկտ րո նա յին առևտ րի գոր ծարք-
նե րի ժա մա նակ օգ տա գոր ծո ղի վա վե րաց ման 
ծա ռա յու թյուն ներ.

դաս  44. դե կո րա տիվ - բնան կա րա յին 
այ գե գոր ծու թյուն. գե ղեց կու թյան սրահ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. վար սա վի րա նոց նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. սի զա մար գե րի խնամք. մատ նա-
հար դա րում. ըն տա նի կեն դա նի նե րի խնամք. 
դա ջում. լանդ շաֆ տա յին դի զայն. գե ղա գետ 
դի մա հար դար նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. լո գո պե-
դիա. մա զա հե ռա ցում մո մով (էպի լյա ցիա). պիր-
սինգ.

դաս  45. թիկ նա պահ նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. ուղեկ ցում հա սա րա կա կան վայ րե րում 
(ըն կե րակ ցում). գի շե րա յին պա հա կա յին գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. թաղ ման 
ծա ռա յու թյուն ներ. թաղ ման բյու րո ներ. ամուս-
նու թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. երե խա նե րի հրա վի րո վի դա յակ նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հար սա նե կան մի ջո ցա ռում-
նե րի պլա նա վո րում և կազ մա կեր պում. սո ցիա-
լա կան ցան ցե րի առ ցանց ծա ռա յու թյուն ներ. 
շնե րին զբո սան քի տա նե լու ծա ռա յու թյուն ներ. 
իրա վա բա նա կան հսկո ղու թյան ծա ռա յու թյուն-
ներ. փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ. 
դռնա պան նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. իրա վա բա-
նա կան ծա ռա յու թյուն ներ ներ գաղ թի ոլոր տում:

____________________

(210) 20202236 (111) 32577
(220) 01.12.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 01.12.2030

(730)  Վլադիմիր Լևոնի Սաֆարյան, Երևան, Ա. 
Խաչատրյան 26, բն. 10, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  

(511) 
դաս  33. թորման միջոցով ստացված 

ըմպելիքներ, սիդրեր, գինիներ, ջին, բրենդի, 
վիսկի:

____________________

(210) 20202237  (111) 32578
(220) 01.12.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 01.12.2030
(730)  Վլադիմիր Լևոնի Սաֆարյան, Երևան, Ա. 
Խաչատրյան 26, բն. 10, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  

(511) 
դաս  33. թորման միջոցով ստացված 

ըմպելիքներ, սիդրեր, գինիներ, ջին, բրենդի, 
վիսկի: 

____________________

(210) 20202294 (111) 32579
(220) 09.12.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 09.12.2030
(730)  Դը Սփորթինգ Իքսչեյնջ Լիմիթիդ, GB 
(442) 18.01.2021
(540)  
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(511) 
դաս  9. խա ղե րի, քար տա յին խա ղե րի, 

ին տե լեկ տու ալ խա ղե րի, պո կե րի, պո կե րա-
յին խա ղե րի, խա ղատ նե րի խա ղե րի, մո լե խա-
ղե րի կամ խա ղադ րույք նե րով ու պո կե րա յին 
մրցա շա րե րի, մրցումն ե րի, խա ղա յին շո ու նե րի 
և մի ջո ցա ռումն ե րի հետ կապ ված հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րա յին ապա հո վում և հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րեր. հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին 
հար թակ ներ խա ղե րի, քար տա յին խա ղե րի, 
ին տե լեկ տու ալ խա ղե րի, պո կե րի, պո կե րա յին 
խա ղե րի, խա ղատ նե րի խա ղե րի, խա ղադրույք-
նե րի բոր սա նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի հետ 
կապ ված սո ցի ա լա կան ցան ցե րի հա մար.  
հա մա կարգ չա յին ծրագ րա յին հար թակ ներ 
առ ցանց և հե ռա խո սով տրա մադր վող մո լե-
խա ղե րի, խա ղե րի, խա ղադ րույ քով խա ղե րի և 
խա ղադ րույք նե րի բոր սա նե րի ծա ռա յու թյուն-
նե րի, մո լե խա ղե րի կամ խա ղադ րույ քով և պո կե-
րա յին մրցա շա րե րի, մրցումն ե րի, խա ղա յին 
շո ու նե րի և մի ջո ցա ռումն ե րի հետ կապ ված 
սո ցի ա լա կան ցան ցե րի հա մար. խա ղե րի, 
քար տա յին խա ղե րի, ին տե լեկ տու ալ խա ղե րի, 
պո կե րի, պո կե րա յին խա ղե րի, խա ղատ նե րի 
խա ղե րի, մո լե խա ղե րի կամ խա ղադ րույ քով ու 
պո կե րա յին մրցա շա րե րի, մրցումն ե րի, խա ղա-
յին շո ու նե րի և մի ջո ցա ռումն ե րի հետ կապ-
ված հա մա կարգ չա յին կի րա ռա կան ծրագ րեր. 
տե սա խա ղեր. ին տե րակ տիվ տե սա խա ղեր. ներ-
բեռն վող էլեկտ րո նա յին խա ղեր և հա մա կարգ-
չա յին ծրագ րա յին հար թակ ներ սո ցի ա լա կան 
ցան ցե րի հա մար, որոնց հնա րա վոր է մուտք 
գոր ծել հա մա ցան ցի, էլեկտ րո նա յին փոս տի 
կամ դյու րա կիր, շար ժա կան, ձեռ քի և պլան շե-
տա յին սար քե րի մի ջո ցով. խա ղե րի, քար տա-
յին խա ղե րի, ին տե լեկ տու ալ խա ղե րի, պո կե րի, 
պո կե րա յին խա ղե րի, խա ղատ նե րի խա ղե րի, 
մո լե խա ղե րի կամ խա ղադ րույ քով ու պո կե րա յին 
մրցա շա րե րի, մրցումն ե րի, խա ղա յին շո ու նե րի 
և մի ջո ցա ռումն ե րի հետ կապ ված ներ բեռ նե լի 
էլեկտ րո նա յին հրա տա րա կու թյուն ներ. հա մա-
ցան ցի, էլեկտ րո նա յին փոս տի կամ դյու րա կիր, 
շար ժա կան, ձեռ քի և պլան շե տա յին սար քե րի 
մի ջո ցով տա րած վող էլեկտ րո նա յին հրա տա րա-
կու թյուն ներ.

դաս  41. զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն-
ներ. հե ռուս տա տե սա յին զվար ճու թյուն նե րի 
ծա ռա յու թյուն ներ. հե ռուս տա տե սա յին ծրագ-

րե րի տրա մադ րում. սպոր տա յին և մշա կու թա յին 
գոր ծու նե ու թյուն. զվար ճան քի (ատ րակ ցի ոն-
նե րի) զբո սայ գի նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. զվար-
ճան քի խա ղե րի ոլոր տում ծա ռա յու թյուն ներ. 
խա ղե րի ոլոր տում ծա ռա յու թյուն ներ. մո լե խա-
ղե րի ոլոր տում ծա ռա յու թյուն ներ. բուք մեյ քե-
րա կան ծա ռա յու թյուն ներ. խա ղադ րույք նե րի 
բոր սա նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. առ ցանց և հե ռա-
խո սով տրա մադր վող մո լե խա ղե րի, խա ղե րի, 
խա ղադ րույք նե րի և խա ղադ րույք նե րի բոր սա-
նե րի ծա ռա յու թյուն ներ. խա ղատ նե րի ծա ռա-
յու թյուն ներ. քար տա յին խա ղե րի ոլոր տում 
ծա ռա յու թյուն ներ. պո կե րա յին խա ղե րի ոլոր-
տում ծա ռա յու թյուն ներ. ին տե լեկ տու ալ խա ղե-
րի տրա մադ րում. վե րոգ րյալ ծա ռա յու թյուն նե րի 
կազ մա կեր պում, ար տադ րու թյուն և ներ կա-
յա ցում. մրցա շա րե րի, մրցումն ե րի, խա ղե րի, 
խա ղա յին շո ու նե րի և մի ջո ցա ռումն ե րի կազ-
մա կեր պում, ար տադ րու թյուն և ներ կա յա ցում. 
վե րո հի շյալ ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում 
կեն դա նի ռե ժի մում կամ հե ռուս տա տե սու թյան 
մի ջո ցով կամ առ ցանց` հա մա կարգ չա յին տե ղե-
կատ վա կան հիմն ա պա շա րից կամ հա մա ցան ցի 
մի ջո ցով կամ դյու րա կիր, շար ժա կան, ձեռ քի 
կամ պլան շե տա յին սար քե րի մի ջո ցով. հա մա-
ցան ցի մի ջո ցով տրա մադր վող էլեկտ րո նա յին 
խա ղե րի ծա ռա յու թյուն ներ. բազ մա ֆունկ ցի ո-
նալ խա ղաթղ թե րով խա ղե րի, խա ղաս րահ նե րի 
և ին տե լեկ տու ալ խա ղե րի տրա մադ րում կեն-
դա նի ռե ժի մում կամ հա մա ցան ցի մի ջո ցով կամ 
հե ռուս տա տե սու թյամբ կամ դյու րա կիր, շար-
ժա կան, ձեռ քի կամ պլան շե տա յին սար քե րի 
մի ջո ցով. վե րո հի շյալ ծա ռա յու թյուն նե րի կազ-
մա կեր պում, ար տադ րու թյուն և ներ կա յա ցում. 
զվար ճան քի, հե ռուս տա տե սա յին ժա ման ցի, 
սպոր տա յին գոր ծու նե ու թյան, մշա կու թա յին գոր-
ծու նե ու թյան, ժա ման ցա յին ծա ռա յու թյուն նե րի 
կազ մա կեր պում, կա ռա վա րում և անց կա ցում. 
զվար ճա լի խա ղե րի, խա ղա յին ծա ռա յու թյուն-
նե րի, մո լե խա ղե րի ծա ռա յու թյուն նե րի, բուք-
մեյ քե րա կան ծա ռա յու թյուն նե րի, խա ղատ նե րի 
ծա ռա յու թյուն նե րի, քար տա յին խա ղե րի ծա ռա-
յու թյուն նե րի, պո կե րա յին խա ղե րի ծա ռա յու-
թյուն նե րի, մրցա շա րե րի, մրցումն ե րի, խա ղե րի, 
խա ղա յին շո ու նե րի և մի ջո ցա ռումն ե րի կազ-
մա կեր պում, կա ռա վա րում և անց կա ցում. վե րը 
նշված ծա ռա յու թյուն նե րի հետ կապ ված նո րու-
թյուն նե րի, խորհր դատ վա կան և խորհրդակ-
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ցա կան ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում. 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում զվար ճու թյուն-
նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի, հե ռուս տա տե սա յին 
զվար ճու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի, հե ռուս-
տա տե սա յին ծրագ րե րի, սպոր տա յին գոր-
ծու նե ու թյան, մշա կու թա յին գոր ծու նե ու թյան, 
ժա ման ցա յին ծա ռա յու թյուն նե րի և զվար ճա լի 
խա ղե րի վե րա բե րյալ. տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադ րում խա ղե րի ծա ռա յու թյուն նե րի, մո լե-
խա ղե րի ծա ռա յու թյուն նե րի, բուք մեյ քե րա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րի, խա ղատ նե րի ծա ռա յու թյուն-
նե րի, քար տա յին խա ղե րի ծա ռա յու թյուն նե րի, 
մրցա շա րե րի, մրցումն ե րի, խա ղե րի, խա ղա-
յին շո ու նե րի և մի ջո ցա ռումն ե րի վե րա բե րյալ. 
առ ցանց էլեկտ րո նա յին հրա տա րա կու թյուն նե րի 
տրա մադ րում. հա մա ցան ցի, էլեկտ րո նա յին 
փոս տի կամ դյու րա կիր, շար ժա կան, ձեռ քի կամ 
պլան շե տա յին սար քե րի մի ջո ցով տա րած վող 
էլեկտ րո նա յին տե ղե կագ րե րի տրա մադ րում:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20202300 (111) 32580
(220) 10.12.2020(151) 03.05.2021
  (181) 10.12.2030
(730)  «Արարատի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Թևոսյան 43, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  

(511) 
դաս  33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 

տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
լուծամզուքներ. ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). 
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք): 

____________________

(210) 20202310  (111) 32581
(220) 11.12.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 11.12.2030
(730)  Տիգրան Ջհանյան, Երևան, Մամիկոնյանց 
36, բն. 16, AMԱլվինա Մարտիրոսյան, Երևան, 
Մառի 18, բն. 29, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  

(526) «Handmade for You» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
նարնջագույն գույնով:
(511) 

դաս  35. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում:

____________________

(210) 20202321  (111) 32582
(220) 15.12.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 15.12.2030
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(730)  «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 
18/18, AM 
(442) 18.01.2021
(540)  

(511) 
դաս  33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
սիդրեր. դիժեստիվներ (լիկյորներ և 
սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20202329 (111) 32583
(220) 16.12.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 16.12.2030
(730)  Արսեն Բադալյան, Երևան, Սունդուկյան 
3, բն. 36, AM 
(442) 18.01.2021
(540)  

(511) 
դաս  25. կոշ կե ղե նի սա հե լը խո չըն դո տող 

հար մա րանք ներ. հա գուստ ավ տո մո բի լիստ-
նե րի հա մար. կոշ կե ղեն. բաղ նի քի սան դալ ներ. 

բաղ նի քի հո ղա թափ ներ. գուլ պա ներ (եր կար). 
քրտինք կլա նող եր կար գուլ պա ներ. գուլ պա-
նե րի կրկնակ րունկ ներ. բե րետ ներ. բլուզ ներ. 
բո ա ներ (մոր թե վզպատ ներ՝ գոր ժետ ներ). 
կե պի ներ՝ որ պես գլխարկ ներ. տրի կո տա ժե-
ղեն. եր կա րա ճիտ կո շիկ ներ. կի սա կո շիկ ներ. 
կոշ կա ծայ րեր. քրտնա կալ ներ. տա բա տա կալ-
ներ. քու ղե րով կի սա կո շիկ ներ. հա գուս տի օձիք-
ներ. պա րա նո ցի խո ղո վա կա ձև շար ֆեր. լի ֆեր. 
բռնցքա մար տիկ նե րի վար տիք ներ. թա սակ-
ներ (գլխարկ). իրա նա կալ ներ (կա նա ցի ներք-
նազ գեստ). ներք նազ գեստ. գլխա նոց ներ 
(հա գուստ). բո լո րագլ խարկ նե րի շրջա նակ ներ 
(հենք). հո վար ներ գլխարկ նե րի հա մար. գո տի-
ներ (հա գուստ). շա լեր. խա լաթ ներ. սվի տեր-
ներ, պու լո վեր ներ. շուր ջառ ներ (եկե ղե ցա կան 
զգեստ). կար ճա գուլ պա ներ. կա պեր կար ճա-
գուլ պա նե րի հա մար. կա խա կա պեր. կա պեր 
եր կար գուլ պա նե րի հա մար. կո շիկ նե րի ճտքեր. 
մի ջա տա կեր. շա պիկ ներ (բլուզ ներ). պլաստ րոն-
ներ. կրծքա կալ ներ. հա գուստ. բո լո րագլ խարկ-
ներ. կոշ կե ղե նի մե տա ղե եզ րակ ներ. մոր թի ներ 
(հա գուստ). հա նո վի օձիք ներ. զու գա գուլ պա ներ. 
կոմ բի նե զոն ներ ջրա յին դա հուկ նե րի հա մար. 
կոմ բի նե զոն ներ (հա գուստ). քրտինք ներծ ծող 
ներք նազ գեստ. առանց քու ղե րի սեղ մի րան-
ներ (գրա ցի ա ներ). կոս տյումն եր. պատ րաս տի 
հա գուստ. ման կա կան վար տիք ներ (ներք նազ-
գեստ). ական ջա կալ ներ (հա գուստ). փող կապ-
ներ. կոշ կե րես ներ. սռնա պան ներ. բրի ջի ներ. 
տա բատ ներ. հա գուստ հե ծան վորդ նե րի հա մար. 
ձեռ նոց ներ (հա գուստ). պատ րաս տի աս տառ-
ներ (հա գուս տի տար րեր). շարֆ, կաշ նե, վզնոց. 
գո տի-շար ֆեր, ծի սա կար գա յին շար ֆեր. տրի-
կո տա ժե հա գուստ. ներ դիր ներ շա պիկ նե րի 
հա մար. էս պադ րիլ ներ. մոր թե թիկ նոց ներ. բուտ-
սեր (ֆուտ բո լա յին). ցի լինդր ներ. գա բար դին ներ 
(հա գուստ). սեղ մի րան ներ (ներք նազ գեստ). 
գո տի ներ (ներք նազ գեստ). կրկնա կո շիկ ներ. 
բաճ կո նակ ներ. փող քա ժա պա վեն ներ. գլխա-
շոր, որը ծած կում է պա րա նո ցը և ուսե րը. մարմ-
նա մար զա կան կոշ կե ղեն. ման տո. անջ րան ցիկ 
հա գուստ. զան գա պան ներ (տաք գուլ պա ներ). 
ջեր սի (հա գուստ). շրջազ գեստ ներ. նո րած նի 
օժիտ (հա գուստ). շքազ գեստ ներ (սպա սա վոր-
նե րի). սպոր տա յին տրի կո տա ժե ղեն. բազ կա-
պատ ներ. գոգ նոց ներ (հա գուստ). մուֆ տա ներ 
(հա գուստ). օրա րի (եկե ղե ցա կան հա գուստ). 
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առանց մատ նե րի ձեռ նոց ներ. խույրեր (եկե ղե-
ցա կան գլխարկ). տնա յին կո շիկ ներ. կնգու ղով 
վե րար կու (թիկ նոց ներ). մուշ տակ ներ. լո ղա-
փի զգեստ ներ. լո ղա փի կո շիկ ներ. գրպան ներ 
հա գուս տի հա մար. պի ժա մա ներ. զգեստ ներ. 
սա բո ներ (կո շիկ). սան դալ ներ. կի սա վար տիք-
ներ. կրծկալ ներ. վե րար կու ներ. կրունկ ներ 
կոշ կե ղե նի հա մար. պատ մու ճան ներ (պա րե գոտ-
ներ). ռան տեր կոշ կե ղե նի հա մար. հա մազ գեստ. 
բրդյա բաճ կոն ներ (հա գուստ). բաճ կոն ներ 
(հա գուստ). թղթե հա գուստ. քո ղեր (հա գուստ). 
լո ղագլ խարկ ներ. լո ղա վար տիք ներ. լո ղազ-
գեստ ներ. բաղ նի քի խա լաթ ներ. ման կա կան 
կրծկալ ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ-
ված նե րի. կոշ կե ղե նի ներ բան ներ. կո շիկ ներ. 
կրունկ ներ. սպոր տա յին կո շիկ ներ. ոչ էլեկտրա-
կան մուֆ տա ներ ոտ քե րի հա մար. սե պեր 
բութ սե րի հա մար. սպոր տա յին բութ սեր. գլխա-
կա պեր (հա գուստ). գլխա նո ցով բաճ կոն. տա կի 
շրջազ գեստ ներ. դա հուկ նե րի կի սա կո շիկ ներ. 
կա նա ցի ներք նա շա պիկ ներ (կոմ բի նա ցիա). 
բո դի (կա նա ցի ներք նազ գեստ). բան դա նա ներ 
(պա րա նո ցի թաշ կի նակ ներ). հա գուստ մարմ-
նա մար զիկ նե րի հա մար. հա գուստ ար հես տա-
կան կաշ վից. կաշ վե հա գուստ. թիկ նոց ներ. 
դի մա կա հան դե սի կոս տյումն եր. սա րի ներ. կար-
ճա թև (T-աձև) մայ կա ներ. չալ մա ներ. ժա պա-
վե նա կապ փող կապ ներ լայն եզ րե րով. ջրցո ղի 
գլխարկ ներ. ձկնոր սա կան բաճ կոն ներ. գո տի-
քսակ ներ (հա գուստ). կրծքի գրպա նի թաշ կի-
նակ ներ. թղթե գդակ ներ (հա գուստ). դի մակ ներ 
քնե լու հա մար. կի սա տա բա տա ձև շրջազ գեստ-
ներ. պոն չո ներ. սա րոնգ ներ. դա հու կորդ նե րի 
ձեռ նոց ներ. լե գինս ներ (շալ վար). սա րա ֆան ներ. 
հո վար ներ՝ որ պես գլխարկ ներ. կի սա տա բատ-
ներ (ներք նազ գեստ). սպոր տա յին մայ կա ներ. 
կա ճյակ ներ (թա ղի քե եր կա րա ճիտ կո շիկ ներ). 
ժա մա շա պիկ ներ. մին չև կո ճե րը հաս նող կո շիկ-
ներ. քրտինք ներծ ծող կար ճա գուլ պա ներ. վար-
սա վի րա կան թիկ նոց. կա րա տեի հա մազ գեստ. 
ձյու դո յի հա մազ գեստ. մարմն ա մար զա կան կիպ 
նստող զգեստ. կի մո նո. թև քե րով ման կա կան 
կրծկալ ներ, բա ցա ռու թյամբ թղթից պատ րաստ-
ված նե րի. նի հա րեց նող նյու թեր պա րու նա-
կող հա գուստ. ասեղ նա գործ հա գուստ. կո շի կի 
կրուն կի պաշտ պա նիչ հար մա րանք ներ. գլխարկ-
ներ. թաթ ման ներ. լա տեք սա յին հա գուստ. 
պաշտ պա նիչ մար զա շա պիկ ներ (ռաշ գարդ ներ). 
ԼԱԴ-ով հա գուստ. գլխա շո րեր. կպչուն կրծկալ-
ներ:

____________________

(210) 20202331  (111) 32584
(220) 16.12.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 16.12.2030
(730)  «Արկադա քոնսթրաքշն» ՍՊԸ, Երևան, 
Գրիբոյեդովի 17, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  

(526) «RESIDENCE» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, երկնագույն, մանուշակագույն, դեղին, 
փիրու զագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։
(511) 

դաս  37. շինարարություն:
____________________

(210) 20202332 (111) 32585
(220) 16.12.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 16.12.2030
(730)  Ցոլակ Վարդերեսյան, Երևան, Զեյթուն, 
Մ. Ավետիսյան, 4-րդ փ., 14 շ., բն. 11, AM 
(442) 18.12.2020
(540)  

(511) 
դաս  11. ջեռուցման ռադիատորներ. 

էլեկտրական ռադիատորներ. կենտրոնական 
ջեռուցման ռադիատորներ. խցաններ 
ռադիատորների համար. տաք օդով 
աշխատող ջեռուցման սարքեր. ջեռուցման 
տեղակայանքներ. ջեռուցման կաթսաներ. 
ջեռուցման կաթսաների խողովակներ. խոնա-
վարարներ կենտրոնական ջեռուցման  
ռադիատորների համար. օդի լավորակման 
տեղակայանքներ. օդաջեռուցիչներ:

____________________
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(210) 20202351  (111) 32586
(220) 18.12.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 18.12.2030
(730)  «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 
18/18, AM 
(442) 18.01.2021
(540)  

(511) 
դաս  33. դառը թրմօղիներ. ապերիտիֆներ. 

թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
սիդրեր. դիժեստիվներ (լիկյորներ և 
սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20202360 (111) 32587
(220) 21.12.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 21.12.2030
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Վահան Սիմոն-
յան Գագիկի, Երևան 0070, Վարդանանց 
22/130, AMԱնհատ ձեռնարկատեր Քրիստինե 
Թորոսյան Սամվելի, Երևան 0033, Երզնկյան 
4/6, AM 
(442) 18.01.2021
(540)  

(511) 
դաս  44. հոգեբանների ծառայություններ. 

հոգեբույժների ծառայություններ. բժշկական 
կլինիկաների ծառայություններ. բժշկական 
օգնություն. բժշկական զննում. բժշկական 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20202363 (111) 32588
(220) 22.12.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 22.12.2030
(730)  Էդուարդ Սամվելի Հակոբյան, Երևան, Փ. 
Բուզանդի փ., տուն 89, AM 
(442) 18.01.2021
(540)  

(526) «Dental Clinic» գրառումն ինքնուրույն 
պահպա նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն և երկնագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս  44. ատամնաբուժական օգնություն 
ստոմատոլոգիա:

____________________

(210) 20202398 (111) 32589
(220) 28.12.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 28.12.2030
(730)  «Կրեատիդա» ՍՊԸ, Երևան, Հանրա-
պետության 37, AM 
(442) 18.01.2021
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(540)  

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

դաս  1. դետերգենտներ (լվացող նյութեր), 
որոնք օգտագործվում են արտադրության մեջ.

դաս  3. ոչ բուժական մաքրող միջոց-
ներ անձնական հիգիենայի համար. 
պատրաստուկներ մանրատախտակի վրա-
յից մոմը հեռացնելու համար (մաքրող 
միջոց ներ). մաքրող միջոցներ անձնական 
հիգիենայի համար, ախտահանիչներ 
կամ հոտազերծիչներ. լվացող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. կոսմետիկական դիմակներ. 
մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական 
կրեմներ. կոսմետիկական հավաքածուներ. 
կոսմետիկական միջոցներ. կոսմետիկա-
կան կրեմներ. լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
միջոցներ մաշկը խնամելու համար. 
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների համար. 
օճառներ. մաքրող միջոցներ անձնական 
հիգիենայի համար, ախտահանիչներ կամ 
հոտազերծիչներ.

դաս  5. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 
նպատակների համար. ախտահանիչ միջոցներ. 
ախտահանող օճառներ:

____________________

(210) 20202399 (111) 32590
(220) 28.12.2020 (151) 03.05.2021
   (181) 28.12.2030
(730)  Դայմընդ Քուեսթ Լիմիթիդ, VG 
(442) 18.01.2021

(540)  

(511) 
դաս  34. մշակված կամ չմշակված 

ծխա  խոտ. լուցկիներ. սիգարետներ, ծխա-
գլա նակներ. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար. ֆիլտրեր սիգա-
րետների համար. մուշտուկներ սիգա րետների 
համար. ծխախոտաթուղթ. սիգարետների 
ծայրապանակներ. սիգարետի մուշտուկների 
ծայրապանակներ. ծխամորճեր. սիգարիլներ. 
սիգարներ. մոխրամաններ. վառիչներ 
ծխողների համար:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

____________________

(210) 20210041  (111) 32591
(220) 18.01.2021 (151) 03.05.2021
   (181) 18.01.2031
(730)  «Փրիթի Ուեյ» ՍՊԸ, Երևան, Ծովակալ 
Իսակովի պող. 48/1, AM 
(442) 01.02.2021
(540)  

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

դաս  33. բրենդի. գինիներ. օղի. հացա-
հատիկի հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ. 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացի գարեջրից։

____________________

(210) 20210047  (111) 32592
(220) 19.01.2021 (151) 03.05.2021
   (181) 19.01.2031
(730)  Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 01.02.2021
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(540)  

(511) 
դաս  5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Արարատ Գալոյան
____________________

(210) 20210068 (111) 32593
(220) 21.01.2021 (151) 03.05.2021
   (181) 21.01.2031
(730)  Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 01.02.2021
(540)  

(511) 
դաս  5. դեղագործական պատրաստուկներ.
դաս  10. բժշկական սարքեր և ինհա-

լատորներ (ներշնչակներ):
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

6930  14.05.2031 Էքսենչեր Գլոբալ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, IE

17177  10.01.2031 Իմպերիալ Թիս (փիվիթի) Լիմիթիդ, LK

17305 11.04.2031 «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 20, բն.1, AM

17454 28.02.2031 «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 

    գ. Սասունիկ 30-րդ փող., 1-ին փակ., 3-րդ գործարան, AM

17590 01.04.2031 Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US

17596 30.05.2031 «Արազ» Արտադրական կոոպերատիվ, ք. Երևան, Խորենացու 72, AM

17656 17.06.2031 «Արմեդիա» տեղեկատվական վերլուծական գործակալություն ՍՊԸ, 

    Երևան 0070, Վարդանանց փող., 28/2, բն.34, AM

17657 17.06.2031 «Արմեդիա» տեղեկատվական վերլուծական գործակալություն ՍՊԸ, 

    Երևան 0070, Վարդանանց փող., 28/2, բն.34, AM

17658 17.06.2031 «Արմեդիա» տեղեկատվական վերլուծական գործակալություն ՍՊԸ, 

    Երևան 0070, Վարդանանց փող., 28/2, բն.34, AM

17927 05.05.2031 «Դավիթ-Դ.Վ.Ս.» ՍՊԸ, Երևան, Ավան, Աճառյան 37, AM

18003 10.05.2031 Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «ՏեխնոՆԻԿՈԼ», RU

18004 10.05.2031 Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «ՏեխնոՆԻԿՈԼ», RU

18224 02.05.2031 Յանգմեն Աութոմոբայլ Գրուփ Քո., Լթդ., CN

18377 27.12.2031 Սին Հոլդինգ Լիմիթիդ, VG

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

C09D 5/00           3439  A
G01T 1/00             3440  A

G02C 11/00         608  U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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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 2548
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 32273
73 (1) Իրավատեր  «Ֆորեսթ ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան 
0038, Աբելյան 6/4, գրասենյակ 505, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Հովսեփ Հակոբի 
Բրդոտյան, Երևան 0002, Թումանյան փող., 39շ., 
բն. 7, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        12.04.2021

____________________

Գրանցում No 2549
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7613
73 (1) Իրավատեր  ՍԱՍ ՅուԷսԷյ ԼԼՔ., 220 S 
KENWOOD #300, GLENDALE, CA, 91205, United 
States of America, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «ՍԱՍ-ԳՐՈՒՊ» 
ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի պող. 18, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         12.04.2021

____________________

Գրանցում No 2550
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18099, 18100, 18101, 18395, 
20516, 20517, 22146, 27224, 27905, 27906, 
27948, 27783, 27907, 27784, 27785, 27702, 
28002, 28003, 28004, 28005, 28307, 28128, 
29075, 29076, 29077, 29078, 30307, 30351, 
32218, 32219, 32220, 32221, 32222, 32223, 
32224, 32225, 32226, 32227, 32228, 32229, 
32230, 32231, 32232
73 (1) Իրավատեր  «Սոֆթ Կոնստրակտ» ՍՊԸ, 
Երևան, 0047, Գ. Հովսեփյան 20, AM

73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Սոֆթ Կոնս-
տրակտ» ՓԲԸ, Երևան, 0047, Գ. Հովսեփյան փ. 
20 շենք, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         13.04.2021

____________________

Գրանցում No 2551
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 24282
73 (1) Իրավատեր  «Նատվիկ» ՍՊԸ, Երևան, 
Սարյան փ. 4, 44-45, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Դավիթ Մուրադ-
յան» ԱՁ, Երևան, Շենգավիթ թ., Արշակունյաց 
34, 3, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          13.04.2021

____________________

Գրանցում No 2552
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 3814, 13617, 13618, 13619, 
3815, 3817, 3816, 1692, 1853, 3818, 13616, 
18055
73 (1) Լիցենզատու  Հ.Ջ. Հայնց Քամփնի Բրենդս 
ԼԼՔ, One PPG Place, Pittsburgh, PA 15222, United 
States of America, US
73 (2) Լիցենզառու  ՔրաֆթՀայնց Վոստոկ Լթդ., 
4A Tsentralnaya Street, Otradnoye, Kirovsky District, 
Leningrad Region, 187330, Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները    ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը               ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը    մինչև 01.02.2031թ.
Գործողության տարածքը   Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                       14.04.2021

____________________
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Գրանցում No 2553
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 1138127B, IR 879980, 
30983, 30478, 30479
73 (1) Լիցենզատու  Մոդերն Սթայլ Փթե. Լթդ, 6 
Shenton Way, # 18-10A, OUE, Downtown 2, Singa-
pore 068809 (SG), SG
73 (2) Լիցենզառու  «Օսթին» ՍՊԸ, Երևան, Գայի 
պողոտա 16, 1-ին հարկ, 2-46 տարածք, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        14.04.2021

____________________

Գրանցում No 2554
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 29889, 29888, 29583, 
29707, 29585, 30601, 29893, 29892, 29921, 
30349, 29894, 29887, 30875, 29891, 30298, 
29920
73 (1) Լիցենզատու  Սփորթ ընդ Ֆեյշըն 
Մենեգմընթ Փթե. Լթդ., 6 Shenton Way, N 18-11, 
OUE Downtown 2, Singapore 068809, SG
73 (2) Լիցենզառու  «Սպորտմաստեր» ՍՊԸ, 
Երևան, Գայի պողոտա 16, 1-ին հարկ, 1-13 
տարածք, AM

Փոխանցվող իրավունքները 29707, 
29585, 30601, 29893, 29892, 30349, 29894, 
29887, 30875, 29891, 30298, 29920 գրանցում 
ունեցող ապրանքային նշանների համար 
լիցենզիան տրվում է ամբողջությամբ, իսկ 
29889, 29888 գրանցում ունեցող ապրանքային 
նշանների համար՝ 06, 09, 12, 18, 25, 28 դաս երի 
ապրանքների և ծառայությունների նկատմամբ.

29583, 29707, 29585 գրանցում ունեցող 
ապրանքային նշանների համար՝ 04, 05, 06, 08, 
09, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28 դաս երի ապրանքների և ծառայությունների 
նկատմամբ.

29921 գրանցում ունեցող ապրանքային 
նշանի համար՝ 08, 09, 18, 20, 21, 22, 24 դաս երի 
ապրանքների և ծառայությունների նկատմամբ:

Լիցենզիայի տեսակը          ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը    Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        14.04.2021

____________________

Գրանցում No 2555
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3309, 22806, 22807, 24675, 
24676, 24783, 24784
73 (1) Իրավատեր  Ֆերրոսան Ա/Ս, Lautrup-
vang 8, 2750 Ballerup, Denmark, DK
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ֆերրոսան ԱփՍ, 
Nykaer 68, Brondby, DK-2605, Denmark, DK
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         19.04.2021

____________________

Գրանցում No 2556
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 6572, 16856
73 (1) Իրավատեր  Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, 
գյուղ Լենուղի, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «ՄԱՊ-ԼՈՒԴԻՆԳ» 
ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, Բամբակաշեն 11փ., տ. 
4, 0920, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         19.04.2021

____________________

Գրանցում No 2557
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19613, 4225, 18720, 1425, 
322, 21394, 21395, 485, 29535, 18388, 4259, 
4746, 4747, 4748, 317, 14059, 4291, 22914, 
4123, 11690, 22691, 14316, 10945, 371, 13326, 
6438, 3510, 4217, 18271, 14113, 19318, 315, 
2826, 16125, 4825, 488, 26455, 3606, 323, 
18800, 483, 482, 3702, 16894, 16895, 487, 
11501, 12455, 16036, 4209, 375, 3402, 7270, 
3509, 4227



48

 

48

№ 05/1 
03 .05 . 202 1

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

73 (1) Իրավատեր  Յունիլևր Ն.Վ., Weena 455, 
3013 AL Rotterdam, The Netherlands, NL
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Յունիլևր  ԱյՓի 
Հոլդինգզ Բ.Վ., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, 
The Netherlands, NL
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        20.04.2021

____________________

Գրանցում No 2558
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 25609
73 (1) Իրավատեր ԴրայԲար Հոլդինգս ԼԼՍ, 901 
Main St., Suite 6215, Dallas TX 75202, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԴրայԲար 
Փրոդաքթս ԷԼԷԼՍԻ, 125 Technology, Suite 100 
Irvine, California 92618, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        21.04.2021

____________________

Գրանցում No 2559
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 25609
73 (1) Իրավատեր  ԴրայԲար Փրոդաքթս 
ԷԼԷԼՍԻ, 125 Technology, Suite 100 Irvine, Califor-
nia 92618, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Հելեն օֆ Թրոյ 
Լիմիթիդ, One Helen of Troy Plaza, El Paso, Texas 
79912, USA, BB
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        21.04.2021

____________________

Գրանցում No 2560
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 911, 2069, 18139, 18140
73 (1) Իրավատեր  Գերդ Պետրիկ, Via Collina 43, 
6612 Ascona, CH, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Էբբոթթ Փրո-
դաքթս Օփըրեյշընս ԱԳ, Hegenheimermattweg 
127, 4123 Allschwil, Switzerland, CH

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         21.04.2021

____________________

Գրանցում No 2561
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 24314
73 (1) Իրավատեր  Յունիլևր Ն.Վ., Weena 455, 
3013 AL Rotterdam, The Netherlands, NL
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Յունիլևր 
ՓիԷլՍի, Port Sunlight, Wirral, Merseyside, United 
Kingdom, GB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         21.04.2021

____________________

Գրանցում No 2562
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 4015
73 (1) Իրավատեր  3Մ Քամփնի, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Քինդեյվա 
ԴրագԴիլիվըրի Էլ.Փի., 42 Water Street, Building 
75, St. Paul, MN 55170, United States, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         21.04.2021

____________________

Գրանցում No 2563
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5660
73 (1) Իրավատեր  Ափթիվ Թեքնոլըջիզ Լիմիթիդ, 
Erin Court, Bishop s Court Hill, St. Michael, Bar-
bados, BB
73 (2) Իրավունքներն ստացող Դելֆի Թեք-
նոլըջիզ ԱյՓի Լիմիթիդ, Erin Court, Bishop s Court 
Hill, St. Michael, Barbados, BB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        21.04.2021

____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

3362        07.10.2020
3363        16.10.2020
3368        10.10.2020

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ
Գյուտի արտոնագրի գործողության վերականգնման  մասին

Сведения
о  восстановлении действия патента на изобретения

N Արտոնագրի համարը

Номер патента

Վերականգնման մասին դիմումի 
ներկայացման թվականը

Дата поступления заявления 
о восстановлении действия 

патента

Արտոնագրի գործողության 
վերականգնման թվականը

 Дата восстановления 
действия патента

1. 2933 A 28.04.2021թ. 03.05.2021թ.



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) 2021.01 (11) 3439 (13) A
C09D 5/00

(21) AM20210006 (22) 27.01.2021
(72) Армен Саакян (AM), Лусине Маргарян (AM), 
Армин Хорозян (AM), Эрмине Григорян (AM), 
Хачатур Саакян (AM) 
(73) Фонд “Научно-исследовательский институт 
древних рукописей “Матенадаран” им. Месропа 
Маштоца”, 0009, Ереван, Маштоци 53 (AM) 
(54) Зеленная краска
(57) Изобретение относится к натуральным 
краскам,  в частности к составам  натуральных 
красок. 

Зеленная краска содержит водный настой 
цветков ириса, побегов хвоща, листьев омелы, 
коры крушины, незрелых плодов бузины, 
лепестков крапивы и  водный настой камеди, 
при следующем соотношении компонентов, 
мас. %: водный настой цветков ириса - 10,0-
14,0; водный настой побегов хвоща - 10,0-
14,0; водный настой листьев омелы - 10,0-14,0; 
водный настой коры крушины - 10,0-14,0; 
водный настой незрелых плодов бузины - 10,0-
14,0; водный настой   лепестков крапивы - 10,0-
14,0; водный настой камеди - остальное. Причем 
соотношение цветков ириса и воды - (1,0-
2,0)։(3,0-4,0); соотношение побегов хвоща и 
воды - (1,5-2,5)։(3,0-4,5); соотношение листьев 
омелы и воды - (1,0-2,5)։(1,0-3,0); соотношение 
коры крушины и воды - (1,0-2,0)։(8,0-10,0); 
соотношение незрелых плодов бузины и воды 
- (1,0-1,5)։(1,5-2,0); соотношение лепестков 
крапивы и воды - (1,5-3,5)։(1,8-3,0); а водный 
настой камеди состоит из камеди абрикисовых 
и миндальных деревьев, в соотношении 2:1 от 
массы. 

Расширяется ассортимент натуральных 
красок.    

____________________

(51) 2021.01  (11) 3440 (13) A
G01T 1/00

(21) AM20210003 (22) 18.01.2021
(72) Ваагн Акопян (AM) 
(73) Ваагн Акопян, 0052, Ереван, Царав Ахпюр 
55/5, кв. 220 (AM) 
(54) Дозиметр
(57) Изобретение относится к измерительным 
устройствам, в частности, для измерения 
радиоактивного фона в атмосфере, а также 
для обнаружения и измерения радиоактивных 
материалов. 

Дозиметр содержит детектирующую 
головку и подключенный к ней блок управ ления. 
Детектирующая головка содержит счетчик 
Гейгера, а блок управления – логический узел 
с клавиатурой и батареями, подключенные к 
логическому узлу генератор высокой частоты и 
дисплей. Генератор высокой частоты подключен 
к счетчику Гейгера. Логический узел осуществлен 
в виде микроконтроллера, а дисплей –  в виде 
жидкокристаллического экрана. Генератор 
высокой частоты – цифровой, а батареи – 
заряжаемые. Детектирующая головка содержит 
также подключенный к микроконтроллеру 
цифровой датчик температуры. 

Увеличивается точность дозиметра, 
упрощается конструкция и облегчается 
эксплуатация, 1 ил.

____________________

Сведения о выданных патентах



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

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

(51) 2021.01 (11) 608 (13) U
G02C 11/00

(21) AM20210005U (22) 26.01.2021
(72) Серго Оганов (AM) 
(73) Серго Оганов, 0033, Ереван, Виктора 
Амбарцумяна 10, кв. 85 (AM) 
(54) Умные очки
(57) Умные очки содержат оправу, имеющую 
две дужки. Первая и вторая дужки соединены 
с ободками для линз, соединенных друг с 
другом переносьем. В первой дужке расположен 
блок питания, содержащий схему зарядки и 
аккумулятор. Во второй дужке расположены 
микроконтроллер, акселерометр, гироскоп 
и датчик частоты сердечных сокращений. 
Блок питания электрически соединен с 
микроконтроллером. Очки содержат также 
датчик показаний уровня насыщенности 
кислорода в крови, датчик температуры тела, 
датчик температуры окружающей среды, 
датчик влажности окружающей среды, датчик 

Сведения о выданных патентах

освещенности окружающей среды. Датчик 
показаний уровня насыщенности кислорода 
в крови, датчик температуры тела и датчик 
частоты сердечных сокращений расположены в 
зоне второй дужки, наиболее близкой к виску 
пользователя. Они расположены с возможностью 
наблюдения во внутрь. Датчик температуры 
окружающей среды, датчик влажности 
окружающей среды, датчик освещенности 
окружающей среды расположены на второй 
дужке, рядом с креплением второй дужки с 
ободком.  Они имеют возможность наблюдения 
наружу. Акселерометр и гироскоп расположены 
внутри второй дужки, а ободки для линз 
содержат магниты для установки защитного 
насадочного слоя. Схема зарядки аккумулятора 
выполнена в виде приемника беспроводной 
зарядки.

Расширяются функциональные возмож-
ности и повышается удобство использования 
умных очков, 3 ил.

____________________



56

ՄՄՄ 1
 

56

ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№05/1

03 .05 . 202 1

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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