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

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

(51) 2016.01 (11) 3074 (13) A
A41D13/00

(21) AM20160091 (22) 22.09.2016
(72) Սոկրատ Մանուկի Մարգարյան (AM), 
Ֆելիքս Աղասու Ասատրյան (AM), Մարիետտա 
Կամոյի Բարսեղյան (AM) 
(73) Սոկրատ Մանուկի Մարգարյան, 0069, 
Երևան, Գոգոլի 85, բն. 32 (AM) 
(54) Պաշտպանական արտահագուստի մշակ-
ման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է քաղաքացիական 
պաշտպանությանը, մասնավորապես՝ պաշտ-
պանական արտահագուստի մշակման 
եղանակին:

Արտահագուստը 4-4,5 ժամվա ընթացքում 
20-22°C ջերմաստիճանում ենթարկում են 
թմբուկային մշակման 100%-անոց ացետոնով, 
ապա մշակում են ջրամերժ միջոցով և չորացնում 
օդում: Որպես ջրամերժ միջոց օգտագործում 
են «Դալի» մակնիշի սիլիցիումաօրգանական 
ջրամերժ տոգորանյութի 1%-անոց ջրային 
լուծույթ: 

Բարձրացվում է արտահագուստի մշակման 
արդյունավետությումը, ապահովվում է դրա 
հիդրոֆոբությունը, այսինքն՝ արտա հագուստը 
մարդու մաշկը պաշտպանում է արտաքին 
ազդեցություններից (ջրից, թունավոր նյութերից, 
աէրոզոլներից և բակտերիական միջոցներից): 

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3075 (13) A
A61 C15/00

(21) AM20160092 (22) 26.09.2016
(72) Արման Թամիրյան (AM) 
(73) Արման Թամիրյան, 3126, Գյումրի, 
Խորենացի 24, բն. 4 (AM) 
(54) Ատամնամաքրիչ թել
(57) Գյուտը վերաբերվում է բժշկությանը, 
մասնավորա պես՝ ստոմատոլոգիայում օգտա-
գործվող թելերին, որոնք ծառայում են միջ-
ատամնային արանքների մաքրման և բերանի 
խոռոչի հիգիենիկ վիճակի բարելավմանը:

Գյուտի էությունն այն է, որ ատամնամաքրիչ 
թելը իրականացված է զսպանակաձև՝ 
կիպ, անբացակ դասավորված գալարների 
տեսքով, ընդ որում, գալարի կլոր կտրվածքի 
կենտրոնական մասում թելի ամբողջ երկայնքով 
տեղադրված են արծաթյա մանրաթելեր, որոնք 
կարող են լինել պարուրաձև:

Բարձրացվում է միջատամնային տարածք-
ներից սննդի մնացորդների հեռացման 
արդյունավետությունը, 6 նկ.:

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3076 (13) A
A61G 15/00

(21) AM20160061 (22) 07.07.2016
(72) Արտյոմ Ղազարյան (AM) 
(73) Արտյոմ Ղազարյան, 3126, Գյումրի, Մ. 
Խորենացու 26, բն.50 (AM) 
(54) Ստոմատոլոգիական կայանքի արտա-
ծծման համակարգի զտիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկական 
տեխնիկայի բնագավառին: 

Ստոմատոլոգիական կայանքի արտա-
ծծման համակարգի զտիչն ունի միակցման 
մոդուլ իր արտաթողման կարճախողովակով,  
ներթողման կարճախողովակ, զտող 
ցանց և ընդունման տարա: Ներթողման 
կարճախողովակն ամրակցված է միակցման 
մոդուլի մուտքին, միակցման մոդուլի ներսի 
մակերևույթին կատարված են մոդուլի ելքի 
հետ հաղորդակցվող խողովակաձև ելուստ և 
մոդուլի մուտքի հետ հաղորդակցվող անցք: 
Միակցման մոդուլի կողմնային մակերևութի 
վրա կատարված են սևեռող հանվածքներ: 
Զտիչն ունի նաև ընդունման տարային կոշտ 
ամրակցվող կափարիչ և դրա մեջ դարձի 
հնարավորությամբ տեղադրված փական-
սևեռիչ իր ներթողման և  արտաթողման 
խողովակաձև ելուստներով: Կափարիչի 
արտաքին մակերևույթին կատարված 
են մոդուլի հանվածքների մեջ սևեռվելու 
հնարավորությամբ իրականացված ելուստներ: 
Կափարիչի ներսի մակերևույթին կատարված 
են ներթողման և  արտաթողման անցքեր, ընդ 
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որում, զտող ցանցը տեղակայված է կափարիչի 
արտաթողման անցքի վրա:

Ապահովվում է համակարգի սպասարկ-
ման անվտանգությունը և կրճատվում է 
սպասարկման ժամանակը, 6 նկ.:

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3077 (13) A
B01F 9/00

(21) AM20150079 (22) 29.06.2015
(72) Ալբերտ Արմենակի Հովհաննիսյան (AM), 
Կարեն Ալբերտի Հովհաննիսյան (AM) 
(73) Ալբերտ Արմենակի Հովհաննիսյան, 0033, 
Երևան, Գյուլբենկյան 36, բն. 9 (AM), Կարեն 
Ալբերտի Հովհաննիսյան, 0033, Երևան, 
Գյուլբենկյան 36, բն. 9 (AM) 
(54) Սորուն նյութերի խառնիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է շինանյութերի 
արտադրության բնագավառին, մասնա-
վորապես՝ տարբեր ելանյութերից բաղա-
դրանյութ պատրաստող խառնիչներին:

Խառնիչն ունի հորիզոնական լիսեռի 
վրա ամրակցված և միմյանց իրենց մեկ 
ծայրամասերով միակցված երեք տարողություն: 
Տարողությունների երկայնական առանցքները 
գտնվում են հորիզոնական պտտման առանցքի 
երկարությամբ անցնող ուղղաձիգ հարթության 
մեջ: Տարողությունները հաղորդակից են և 
գլանաձև: Տարողություններից մեկն ուղղաձիգ 
է, որի երկայնական առանցքն ուղղահայաց 
է հորիզոնական պտտման առանցքին և 
ունի ազատ ծայրամասում տեղակայված 
կափարիչ: Մյուս երկու տարողությունները 
միմյանց նկատմամբ V-աձև են տեղակայված, 
ունեն ընդհանուր կենտրոնական ուղղաձիգ 
միջնապատ, որի երկարությունը փոքր 
է լծորդման վերին կետից մինչև լիսեռ 
հեռավորությունից: V-աձև տեղակայված 
տարողությունների ազատ ծայրամասերը 

փակ են, իսկ ուղղաձիգ տարողության ծավալն 
առնվազն երկու անգամ մեծ է մյուս երկու 
տարողությունների ծավալների գումարից: 

Պարզեցվում է խառնիչի կառուցվածքը, 
հեշտացվում է օգտագործումը, ընդլայնվում են 
ֆունկցիոնալ հնարավորությունները, 2 նկ.:

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3078 (13) A
E04C 1/00
E04B 2/00

(21) AM20150080 (22) 29.06.2015
(72) Ալբերտ Արմենակի Հովհաննիսյան (AM), 
Կարեն Ալբերտի Հովհաննիսյան (AM) 
(73) Ալբերտ Արմենակի Հովհաննիսյան, 0033, 
Երևան, Գյուլբենկյան 36, բն. 9 (AM), Կարեն 
Ալբերտի Հովհաննիսյան, 0033, Երևան, 
Գյուլբենկյան 36, բն. 9 (AM) 
(54) Ջերմամեկուսիչ որմնաբլոկ
(57) Գյուտը վերաբերում է շինանյութերի 
արտադրության բնագավառին և կարող է 
օգտագործվել շենքերի արտաքին և ներքին 
պատերի կառուցման համար:

Ջերմամեկուսիչ որմնաբլոկն ունի 
ուղղանկյուն զուգահեռանիստի տեսք և բետոնե 
հիմնակմախքում արված ուղղաձիգ խոռոչներում 
տեղակայված ջերմամեկուսիչ նյութ: Խոռոչները 
դասավորված են որմնաբլոկի լայնքով՝ իրար 
զուգահեռ: Բետոնե հիմնակմախքի երեք 
ուղղաձիգ՝  երկու կողային և ճակատային 
նիստերի հաստությունները 2-5 անգամ մեծ են 
միջխոռոչային միջնապատերի, հետին ուղղաձիգ 
ու հատակի նիստերի հաստություններից, իսկ 
որպես ջերմամեկուսիչ նյութ օգտագործված է 
եռահոսքերով պտտամշակված փքապեռլիտի և 
թեթև լեռնային ապարի խառնուրդ: 

Բարձրացվում է ջերմամեկուսիչ բլոկի 
ամրությունը և բարելավվում են ջերմամեկուսիչ 
հատկությունները, 2 նկ.:  

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

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

21



ԳՅՈՒՏԵՐ

10

ՄԱՍ 1

10

№ 12/3 30 . 1 2 . 20 16

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) 2016.01 (11) 477  (13) U
B42F3/00

(21) AM20160095U (22) 07.10.2016
(72) Մկրտիչ Մարկոսյան (AM) 
(73) Մկրտիչ Մարկոսյան (AM) 
(54) Անցքերով թղթի թերթերի ամրակման 
սարք (տարբերակներ)
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
գրենական պիտույքներին և նախատեսված է 
ինչպես անջատովի, այնպես էլ ոչ անջատովի 
կերպով թղթային կամ այլ կրիչների վրա 
տեղեկատվության հավաքման, օգտագործման 
և պահպանման համար:

Անցքերով թղթի թերթերի ամրակման 
սարքը պարունակում է առաձգական 
պլաստմասսայից կատարված բռնիչ, որի վրա 
կատարված է կողպեք՝ միմյանց մեջ մտնելու և 
մեկը մյուսի մեջ սևեռվելու հնարավորությամբ 
սևեռող տարրերի տեսքով: Բռնիչը կատարված 
է թիթեղի տեսքով, որի ծայրամասերում թիթեղի 
հարթությանն ուղղահայաց կատարված 
են երկու սևեռող տարրերը երկու սնամեջ 
գլանների տեսքով՝ մի գլանը մյուսի ներքին 
խոռոչի մեջ մտնելու հնարավորությամբ: 
Տարրերից մեկի վրա կատարված է օղակաձև 
ելուստ կորագիծ մակերևույթով, իսկ մյուսի 
վրա՝ այդ ելուստին համապատասխանող 
օղակաձև գոգ: Բռնիչը և սևեռող տարրերը 
կատարված են կաղապարման եղանակով 
որպես մեկ ամբողջություն նույն նյութից։ 
Այլ տարբերակներում սարքը կատարված է 
առաձգական պլաստմասսայից երկու սևեռող 
տարրերի տեսքով, մի տարրը մյուսի մեջ 
մտնելու հնարավորությամբ և մի տարրի՝ 
մյուսում սևեռվելու հնարավորությամբ՝ մի 
տարրի վրա սուրանկյուն ելուստի և մյուս տարրի 
վրա համապատասխան գոգի միջոցով: Սարքը 
պարունակում է առաձգական պլաստմասսայից 
թիթեղ, որի ծայրամասերում թիթեղի 
հարթությանն ուղղահայաց տեղակայված են 
սևեռող տարրերը: Տարրերը կատարված են 
երկու մեծ և փոքր սնամեջ գլանների տեսքով՝ 
մի գլանը մյուսի ներքին խոռոչի մեջ մտնելու 
հնարավորությամբ: Փոքր գլանի արտաքին 
մակերևույթին ամբողջ պարագծով կատարված 
է սուր կամ ուղղանկյուն ելուստ, ընդ որում 

այդ գլանի արտաքին տրամագիծը ելուստից 
դեպի եզրը նվազում է մինչ մեծ գլանի ներքին 
տրամագծից փոքր չափը, իսկ մեծ գլանի ներքին 
մակերևույթին կատարված է այդ ելուստին 
համապատասխան սուր կամ ուղղանկյուն գոգ:

Բարձրացվում է սարքի օգտագործման 
հարմարավետությունը, 6 նկ.:
 (74) Արեգ Պետրոսյան

_____________________

(51) 2016.01 (11) 478 (13) U
E04H1/00

(21) AM20160081U (22) 13.08.2016
(72) Ավետիս Ավետիսյան (AM) 
(73) Ավետիս Ավետիսյան (AM) 
(54) Բազմաֆունկցիոնալ կանգառ հասարա-
կական տրանսպորտի համար
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
շինարարությանը, մասնավորապես՝ փոքր 
շինություններին, և կարող է օգտագործվել 
հասարակական տրանսպորտի  կանգառների 
սարքավորման համար։

Հասարակական տրանսպորտի համար 
բազմաֆունկցիոնալ կանգառը կատարված է 
երեք հարակից հատվածամասերից բաղկացած 
փակ շինությունից, որոնք ծառայում են որպես 
ծխասենյակ, սպասասրահ և զուգարան, և 
տեղակայված են հաջորդաբար՝ տրանսպորտի 
շարժման ուղղությամբ։ Ծխասենյակի 
կողային և ճակատային պատերը, ինչպես 
նաև սպասասրահի ճակատային պատը 
կատարված են թափանցիկ նյութից, 
սպասասրահում տեղադրված են ուղևորների 
համար նստարաններ, վենդինգային 
ապարատներ, տրանսպորտի երթևեկության 
մասին ցուցատախտակ և օդի լավորակիչ։ 
Կանգառի բոլոր երեք հատվածամասերն ունեն 
օդափոխություն։

Ընդլայնվում են կանգառի ֆունկցիոնալ 
հնարավորությունները, բարձրացվում է ուղևոր-
ների համար հարմարավետությունը, 1 նկ.։ 
(74) Արեգ Պետրոսյան

_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646
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№ 12/3 

30 . 1 2 . 20 16

(210) 20151841  (111) 25349
(220) 22.12.2015 (151) 20.12.2016
   (181) 22.12.2025
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«ՖարմՖիրմա «Սոտեքս», RU 
(442) 03.02.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. ալկալոիդներ բուժական նպա-

տակ ների համար. ամինաթթուներ 
անասնա բուժական նպատակների համար. 
ամինա թթուներ բուժական նպատակների 
համար. ցավազրկող միջոցներ. հակա-
բիոտիկներ. հականեխիչ միջոցներ. առաջին 
օգնության դեղատուփեր՝ լցված. բալասաններ 
բուժական նպատակների համար. բիոցիդներ. 
ապարանջաններ բուժական նպատակների 
համար. բրոմ դեղագործական նպատակների 
համար. պատվաստանյութեր. սննդային 
հավելումներ. հանքային սննդային հավե-
լումներ. սպիտակուցային սննդային 
հավելումներ. հանքային և վիտամինային  
սննդային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
կենդանիների համար. պատիճներ դեղերի 
համար. դեղորայքային կոնֆետներ. դիետիկ 
ըմպելիքներ բուժական նպատակների 
համար. բժշկական սպեղանիներ. 
սպեղանիներ, վիրակապման նյութեր. 
բժշկական և վիրահատական սպեղանիներ. 
հակաբորբոքային, ցավազրկող սպեղանիներ. 
լոսյոններ դեղագործական նպատակների 
համար. քսուքներ. դեղորայքային արմատներ. 
դեղամիջոցներ մարդկանց համար. 
թրմօղիներ բուժական նպատակների համար. 
պաստեղիկներ դեղագործական նպատակների 
համար. հովացնող վիրակապեր բուժական 
նպատակների համար. բուժիչ կոմպրեսներ. 
անասնաբուժական պատրաստուկներ. վիտա-
մինային պատրաստուկներ. ախտորոշիչ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. լոգանքի պատրաստուկներ բուժական 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

նպատակների համար. աչքերը լվալու լուծույթ-
ներ. պատրաստուկներ մանրէազերծման 
համար. հանգստացնող միջոցներ. դեղա-
գործական պատրաստուկներ. դեղագործական 
պատրաստուկներ մաշկի խնամքի համար. 
ֆերմենտներ բուժական նպատակների 
համար. էլիքսիրներ (դեղագործական 
պատրաստուկներ). քիմիա-դեղագործական 
պատրաստուկներ. ցրտահարության ժամա-
նակ օգտագործվող պատրաստուկներ. 
կպչուն սպեղանիների հեռացման լուծիչներ. 
հեշտոցային լուծույթներ. մաստակ բուժական 
նպատակների համար. նիկոտինային մաստակ  
ծխելու դեմ պայքարելու համար.  օշարակներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քնաբերներ. աղեր բուժական նպատակների 
համար. քթի դեղորայքային հեղուկացիրներ. 
սառեցնող, հովացնող հեղուկացիրներ բուժա-
կան նպատակների համար. ախտահանիչ 
միջոցներ հիգիենիկ նպատակների համար. 
ախորժակը զսպող միջոցներ բուժական 
նպատակների համար. հաբեր նիհարելու 
համար. բուժական միջոցներ նիհարելու համար. 
հակաքրտինքային միջոցներ. մատիտներ 
գլխացավի դեմ. միջոցներ գլխացավի դեմ. 
միջոցներ մակաբույծների դեմ. լուծողական 
միջոցներ. դեղագործական պատրաստուկներ 
ծխելու դեմ պայքարելու համար.  տոնուսը 
բարձրացնող միջոցներ բուժական նպա-
տակների համար. տոնուսը բարձրացնող 
միջոցներ (դեղորայքային պատրաստուկներ). 
նյարդերն ամրապնդող միջոցներ. ստերոիդներ. 
սուպոզիտորիաներ (բժշկական մոմեր). հաբեր-
հակաօքսիդանտներ. հակաօքսիդանտներ 
սննդային հավելումների տեսքով. հաբեր 
ախորժակը զսպելու համար.  ֆերմենտներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
դեղորայքային թեյեր. խոտաբուսային թեյեր 
բուժական նպատակների համար. նիհարելու 
թեյեր բուժական նպատակների համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/3 

30 . 1 2 . 20 16

(210) 20160167  (111) 25350
(220) 17.02.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 17.02.2026
(730) Արամ Օլեգի Մարկոսյան, Երևան, 
Ճառագայթային փ., Վ. շ., բն. 31, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

(511) 
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20160341  (111) 25351
(220) 18.03.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 18.03.2026 
(730) Գարուշ Դավթյան, ք. Աբովյան, 
Երիտասարդական  1/4, բն. 3, AM 
(442) 14.04.2016
(540) 

(511) 
դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 

այգեգործական, անտառային և հացա-
հատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ:

_____________________

(210) 20160346 (111) 25352
(220) 21.03.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 21.03.2026

(730) Վահագն Սիմոնյան, Երևան, Դավիթաշեն 
1-ին թաղ., շ. 39, բն. 42, AM 
(442) 14.04.2016
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյունա բերական վերլուծումների և հետա-
զոտությունների ծառայություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում: 

_____________________

(210) 20160459 (111) 25353
(220) 15.04.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 15.04.2026
(730) «Մելանտես» ՍՊԸ, Երևան, Օստրովսկու 
փ., տուն 19, AM 
(442) 16.05.2016
(540) 

(526) «wall deco» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

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

_____________________
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(210) 20160538 (111) 25354
(220) 05.05.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 05.05.2026
(730) «Այ էյ բի սենթր» ՓԲԸ, Երևան, 
Ագաթանգեղոսի 2ա, 2-րդ հարկ, կենտրոն 
վարչական շրջան, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(526) «INTERNATIONAL ACADEMY OF BUSINESS» 
և «ԲԻԶՆԵՍԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ» 
արտահայտություններն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտեր չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
թանաքագույն, բաց և մուգ մանուշակագույն, 
մանուշակագույն, մուգ խակի, բաց և մուգ կանաչ, 
կանաչ և լազուր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

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

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառ նություններ. անշարժ գույքի հետ կապ-
ված գործառնություններ.

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

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա բե-
րական վերլուծումներ և հետազոտու թյուններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրա գրերի 
մշակում և կատարելագործում.

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

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ 
սեփականության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար:

_____________________

(210) 20160546 (111) 25355
(220) 06.05.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 06.05.2026
(730) «Գոլդեն տուր» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 
35, բն.24, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(526) «TOUR»  բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, դեղին և կանաչ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

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

_____________________
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(210) 20160629 (111) 25356
(220) 24.05.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 24.05.2026
(730) «Իջևան գինու կոնյակի գործարան» 
ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(442) 16.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20160634 (111) 25357
(220) 24.05.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 24.05.2026
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Ռուտա», RU 
(442) 18.07.2016
(310) 2015742686   (320) 24.12.2015   (330) RU
(540) 

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

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և պատրաստուկներ 
բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սննդային հավելումներ մարդկանց և 
կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. ակարիցիդներ. 
ակոնիտին. ալկալոիդներ բուժակական 
նպատակների համար. ալգինատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 

ալգիցիդներ. ալդեհիդներ դեղագործական 
նպատակների համար. ոսկուց ամալգամներ 
ատամների համար. ատամնաբուժական 
ամալգամներ. ամինաթթուներ անասնա-
բուժական նպատակների համար. ամինա-
թթուներ բուժական նպատակների համար. 
անալգետիկներ. անզգայացնող միջոցներ. 
հակաբիոտիկներ. հականեխիչ միջոցներ. 
ճամփորդական լրացված դեղատուփեր. 
առաջին օգնության լրացված դեղատուփեր. 
ալյումինիումի ացետատ դեղագործական 
նպատակների համար. ացետատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
բակտերիցիդներ. բալասաններ բուժական 
նպատակների համար. վիրակապային 
կալանդներ (բանդաժներ). բիոցիդներ. 
ապարանջաններ բժշկական նպատակների 
համար. հակառևմատիկ ապարանջաններ. 
բրոմ դեղագործական նպատակների համար. 
թուղթ մանանեխային սպեղանիների համար. 
կպչուն թուղթ ճանճերի դեմ. ռեակտիվ թուղթ 
բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար. հատուկ նյութերով 
տոգոր ված թուղթ ցեցի դեմ. վազելին բուժական 
նպատակների համար. պատվաստանյութեր. 
թթվածնային վաննաներ. հականեխիչ բամբակ. 
ապանեխված (ասեպտիկ) բամբակ. 
խոնավածուծ բամբակ. բամբակյա կտորներ 
բժշկական նպատակների համար. բնական 
բամբակ բժշկական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բժշկական նպատակների 
համար. ռադիոլոգիական ցայտունակ նյութեր 
բժշկական նպատակների համար. սնուցիչ 
նյութեր միկրոօրգանիզմների համար. 
ռադիոակտիվ նյութեր բժշկական նպատակների 
համար. ազոտաթթվական հիմնային բիսմութ 
դեղագործական նպատակների համար. 
մեղրախոտի (մելիսայի) ջուր դեղագործական 
նպատակների համար. ծովի ջուր բուժիչ 
լոգանքների համար. հանքային ջրեր բժշկական 
նպատակների համար. ստորերկրյա տաք ջրեր. 
սննդային նրբաթելեր. կաղապարամոմեր 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
գազեր բժշկական նպատակների համար. 
գվայակոլ դեղագործական նպատակների 
համար. հեմատոգեն. հեմոգլոբին. հիդրաստին. 
հիդրաստինին. գլիցերին բժշկական 
նպատակների համար. գլիցերաֆոսֆատներ. 
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խաղողաշաքար (գլյուկոզ) բժշկական 
նպատակների համար. բոգ (օձադեղ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
հորմոններ բժշկական նպատակների համար. 
մանանեխ դեղագործական նպատակների 
համար. մանանեխի սպեղանիներ. ցեխեր 
լոգանքի համար. բուժիչ ցեխեր. դեղնախեժ 
(գումիգուտ) բժշկական նպատակների համար. 
գուրյուն-բալասաններ (բալզամներ) բժշկական 
նպատակների համար. հոտազերծիչներ օդի 
թարմացման համար. հոտազերծիչներ, 
բացառությամբ մարդկանց կամ կենդանիների 
համար նախատեսվածների. հոտազերծիչներ 
հագուստի կամ մանածագործական 
ապրանքների համար. դիաստազ (խմորիչ) 
բժշկական նպատակների համար. դիգիտալին. 
սննդային հանքային  հավելումներ. սննդային 
հավելումներ. սպիտակուցային սննդային 
հավելումներ. սննդային հավելումներ կեն-
դանիների համար. խմորիչի սննդային 
հավելումներ. սննդային հավելումներ ալգի-
նատից. սննդային հավելումներ 
խաղողաշաքարից (գլյուկոզից). սննդային 
հավելումներ կազեինից. սննդային հավելումներ 
լեցիթինից. սննդային հավելումներ կտավատի 
սերմի յուղից. սննդային հավելումներ 
ակնամոմից. սննդային հավելումներ 
սպիտակուցից (պրոտեինից). սպիտակուցից 
սննդային հավելումներ կենդանիների համար. 
սննդային հավելումներ մայր մեղվի կաթից. 
սննդային հավելումներ բույսերի ծաղկափոշուց. 
սննդային հավելումներ ցորենի ծիլերից. 
սննդային հավելումներ կտավատի սերմից. 
սննդային հավելումներ ֆերմենտներից. 
խմորիչներ դեղագործական նպատակների 
համար. դոնդողանյութ բժշկական 
նպատակների համար. ձկան յուղ. իզոտոպներ 
բժշկական նպատակների համար. 
միջատասպան միջոցներ. յոդ դեղագործական 
նպատակների համար. յոդիդներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ալկալիական մետաղների յոդիդներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
յոդաֆորմ. կալոմել. թթու գինեքար 
դեղագործական նպատակների համար. 
գինեքար դեղագործական նպատակների 
համար. քափուր բժշկական նպատակների 
համար. դեղապատիճներ. պատիճներ 

դեղագործական նպատակների համար. արյուն 
կանգնեցնող (հեմոստատիկ) մատիտներ. 
գորտնուկներ բուժող մատիտներ. կաուստիկ 
մատիտներ. մատիտներ գլխացավի դեմ. 
կարբոնիլ (հակամակաբուծային միջոց). 
կաուստիկներ դեղագործական նպատակների 
համար. կաշու (ակացիայի, արմավենու հյութ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
դառնափայտ բժշկական նպատակների համար. 
քվեբրախո բժշկական նպատակների համար. 
թթվածին բժշկական նպատակների համար. 
գխտորաթթու դեղագործական նպատակների 
համար. թթուներ դեղագործական 
նպատակների համար. սոսինձներ ատամնա-
պրոթեզների համար. վիրաբուժական սոսինձ. 
կպչուն ժապավեններ բժշկական նպատակների 
համար. ցողունային բջիջներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. ցողունային բջիջներ 
բժշկական նպատակների համար. կոկաին. 
կոլոդիում դեղագործական նպատակների 
համար. հակակոշտուկային օղակներ ոտքերի 
համար. հակառևմատիկ օղակներ. դեղերով 
տոգորված կոնֆետներ. արջընկույզի կեղև 
դեղագործական նպատակների համար. 
ծառերի կեղևներ դեղագործական 
նպատակների համար. մայրու կեղև, որն 
օգտագործվում է որպես ռեպելենտ. 
կոնդուրանգի կեղև բժշկական նպատակների 
համար. կրոտոնի կեղև բժշկական 
նպատակների համար. մանգրենու կեղև 
դեղագործական նպատակների համար. 
միրոբալանի կեղև դեղագործական նպա-
տակների համար. քինաքինայի (խինին) կեղև 
բժշկական նպատակների համար. բուժիչ 
արմատներ. խավարծիլի արմատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ծվատուք բժշկական նպատակների համար. 
օսլա դիետիկ կամ դեղագործական 
նպատակների համար. կրեոզոտ դեղա-
գործական նպատակների համար. արյուն 
բժշկական նպատակների համար. 
մշակաբույսեր կենսաբանական հյուսվածք-
ներից անասնաբուժական նպատակների 
համար. մշակաբույսեր կենսաբանական 
հյուսվածքներից բժշկական նպատակների 
համար. միկրոօրգանիզմների մանրէախմբեր 
բժշկական կամ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. կուրարե (բուսական թույն). 
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լաքեր ատամների համար. մատուտակ 
դեղագործական նպատակների համար. 
կաթնաշաքար (լակտոզ) դեղագործական 
նպատակների համար. սառնաշաքար բժշկա-
կան նպատակների համար. կպչուն 
սպեղանիներ. դեղամիջոցներ փորկա պության 
դեմ. լեցիթին բժշկական նպատակների համար. 
լոսյոններ անասնաբուժական նպատակ  ների 
համար. լոսյոններ շների համար. լոս յոններ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քսանյութեր ինտիմ նպատակների համար. 
գայլուկափոշի (լուպուլին) դեղագործական 
նպատակների համար. մագնեզիա 
դեղագործական նպատակների համար. 
քսուքներ. քսուքներ դեղագործական 
նպատակների համար. քսուքներ արևայրուքի 
դեմ. սնդիկային քսուքներ. ցրտահարությունից 
պաշտպանող քսուքներ դեղագործական 
նպատակների համար. թանզիֆ վիրակապման 
համար. բուժիչ յուղեր. մանանեխի յուղ 
բժշկական նպատակների համար. քափուրի 
յուղ բժշկական նպատակների համար. գերչակի 
յուղ բժշկական նպատակների համար. 
բևեկնայուղ դեղագործական նպատակների 
համար. սամիթի յուղ բժշկական նպատակների 
համար. մածիկներ ատամների համար. 
ատամնաբուժական հղկանյութեր. նութեր 
ատամների ծեփապատճենների համար. 
ատամնալցման նյութեր. բժշկական վիրա-
կապման նյութեր. վիրաբուժական վիրա-
կապման նյութեր. դեղամիջոցներ. 
դեղա   միջոցներ անասնաբուժական նպատակ-
ների համար. դեղամիջոցներ շիճուկաբու-
ժության համար. դեղամիջոցներ մարդկանց 
համար. ատամնաբուժական դեղամիջոցներ. 
մենթոլ. միքստուրաներ. մոլեսկին բժշկական 
նպատակների համար. նշի կաթ դեղագոր-
ծական նպատակների համար. մայր մեղվի կաթ 
դեղագործական նպատակների համար. 
կաթնային ֆերմենտներ դեղագործական 
նպատակների համար. իռլանդական մամուռ 
բժշկական նպատակների համար. ալյուր 
դեղագործական նպատակների համար. 
կտավատի սերմից ալյուր դեղագործական 
նպատակների համար. ձկան ալյուր 
դեղագործական նպատակների համար. կպչուն 
ճանճորսներ. անանուխ դեղագործական 
նպատակների համար. դիետիկ ըմպելիքներ 
բժշկական նպատակների համար. ածիկի 

կաթից ըմպելիքներ բժշկական նպատակների 
համար. թմրադեղեր. դեղորայքային թուրմեր. 
յոդի թուրմ. էվկալիպտի թուրմ դեղագործական 
նպատակների համար. թուրմեր բժշկական 
նպատակների համար. ափիոն. օպոդելդոկ. 
եփուկներ դեղագործական նպատակների 
համար. հակամակաբուծային վզակապեր 
կենդանիների համար. մատուտակի ձողիկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ծծմբային ձողիկներ (ախտահանիչ միջոցներ). 
պաստեղիկներ դեղագործական նպատակ ների 
համար. պեկտիններ դեղագոր ծական 
նպատակների համար. պեպսիններ 
դեղագործական նպատակների համար. 
պեպտոններ դեղագործական նպատակների 
համար. ջրածնի գերօքսիդ բժշկական 
նպատակների համար. պեստիցիդներ. 
մանկական սնունդ. բժշկական տզրուկներ. 
արյան պլազմա. աչքերի վիրակապեր 
բժշկական նպատակների համար. վիրակապեր 
տաք կոմպրեսների համար. վիրակապեր 
կոմպրեսների համար. ուսի վիրաբուժական 
վիրակապեր. խանձարուրներ (մանկական 
տակաշորեր). խանձարուրներ (տակաշորեր) 
ընտանի կենդանիների համար. կոշտուկների 
բարձիկներ. բարձիկներ կրծքով կերակրելու 
ժամանակ օգտագործման համար. բուժական 
շրթնաքսուկներ. խարանաճանճերի փոշի. 
երիցուկի (պիրետրումի) փոշի. գոտիներ 
կանացի հիգիենիկ միջադիրների համար. 
հակամիզամուղ (հակադիուրետիկ) միջոցներ. 
մանրէական պատրաստուկներ բժշկական և 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
մանրէաբանական պատրաստուկներ բժշկա-
կան կամ անասնաբուժական նպա տակների 
համար. բալասանային պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. 
սպիտակուցային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. կենսաբանական 
պատրաս տուկներ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. կենսաբանական պատրաս-
տուկներ բժշկական նպատակների համար. 
անասնաբուժական պատրաստուկներ. բիս-
մութի պատրաստուկներ դեղագործական 
նպատակների համար. վիտամինային 
պատրաստուկներ. ախտորոշման պատրաս-
տուկներ բժշկական նպատակների համար. 
բուժիչ պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
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պատրաստուկներ թութքը բուժելու համար. 
պատրաստուկներ ոսկրային կոշտուկները 
բուժելու համար. պատրաստուկներ ատամների 
դուրս գալը (ծկթումը) հեշտացնելու համար. 
պատրաստուկներ այրվածքները մշակելու 
համար. բժշկական պատրաստուկներ 
ծխահարման համար. պատրաստուկներ 
օրգանաբուժության համար. պատրաստուկներ 
օդի մաքրման համար. պատրաստուկներ 
աչքերը լվանալու համար. պատրաստուկներ 
բրոնխները լայնացնելու համար. պատ-
րաստուկներ սեռական ակտիվությունը 
նվազեցնելու համար. պատրաստուկներ 
մանրէազերծման համար. պատրաստուկներ 
բնահողը մանրէազերծելու համար. 
պատրաստուկներ կոշտուկները հեռացնելու 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
թեփը հեռացնելու համար. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ տնային սնկերը ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ միջատների 
թրթուրների ոչնչացման համար. պատ-
րաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ մկներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ցամաքային կակղա-
մորթներին ոչնչացնելու համար. պատրաս-
տուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ մաշկի 
խնամքի համար. պատրաստուկներ հպա-
ոսպնյակների մաքրման համար. կրային 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար. լոգանքի պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. բժշկական 
պատրաստուկներ մազերն աճեցնելու համար. 
ափիոնային պատրաստուկներ. հակա-
սպորային պատրաստուկներ. հալվե վերայով 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար. միկրոտարրերով պատրաս-
տուկներ մարդկանց կամ կենդանիների համար. 
սուլֆամիդային պատրաստուկներ (դեղորայ-
քային պատրաստուկներ). դեղագործական 
պատրաստուկներ. դեղագործական պատրաս-
տուկներ արևայրուքը բուժելու համար. 
ֆերմենտային (խմորիչ) պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
խմորիչային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. քիմիա-դեղագործական 
պատրաստուկներ. քիմիական պատրաս-
տուկներ անասնաբուժական նպատակների 

համար. քիմիական պատրաստուկներ 
հղիության ախտորոշման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ մրիկով 
ախտահարված հատիկաբույսերի մշակման 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
ախտահարված խաղողի մշակման համար. 
քիմիական պատրաստուկներ միլդյուի դեմ 
մշակման համար. քիմիական պատրաստուկներ 
ֆիլոքսերայի դեմ մշակման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար. պատրաստուկներ ցրտա-
հարման դեպքում օգտագործման համար. 
ցեցից պաշտպանող պատրաստուկներ. աչքերի 
թրջոցներ. կապարային թրջոցներ. քիմիական 
հաղորդիչներ էլեկտրասրտագրիչային էլեկ-
տրոդների համար. սպիտակուցային 
սննդամթերքներ բժշկական նպատակների 
համար. դիետիկ սննդամթերքներ բժշկական 
նպատակների համար. հացահատիկների 
մշակման կողմնակի արտադրանք դիետիկ և 
բժշկական նպատակների համար. հիգիենիկ 
միջադիրներ. հիգիենիկ միջադիրներ անմիզա-
պահությունից տառապողների համար. կանանց 
հիգիենիկ միջադիրներ. ամենօրյա հիգիենիկ 
միջադիրներ. ակնամոմ դեղագործական 
նպատակների համար. մարգարտե դիմափոշի 
բժշկական նպատակների համար. ռադիում 
բժշկական նպատակների համար. քլորալի 
ջրային լուծույթ դեղագործական նպատակների 
համար. լուծիչներ կպչուն սպեղանիները 
հեռացնելու համար. հեշտոցային լուծույթներ. 
լուծույթներ հպաոսպնյակների համար. 
քիմիական ռեակտիվներ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ռետին բժշկական նպատակների համար. 
ռետին ատամնաբուժական նպատակների 
համար. մաստակ բժշկական նպատակների 
համար. ռեպելենտներ. ռեպելենտներ 
միջատների դեմ ծխեցման համար. 
ռեպելենտներ շների համար. դեղամիջոցներով 
տոգորված անձեռոցիկներ. սարսապարիլ 
(պարիլյակ) բժշկական նպատակների համար. 
շաքար բժշկական նպատակների համար. 
հակաասթմատիկ թեյերի փունջ. մոմեր 
ծխեցման համար. բժշկական մոմեր. դեղամոմեր 
(սուպոզիտորիաներ). կտավատի սերմ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ծխախոտ չպարունակող սիգարետներ 
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բժշկական նպատակների համար. չորարարներ 
(չորացումը արագացնող նյութեր) բժշկական 
նպատակների համար. օշարակներ դեղա-
գործական նպատակների համար. բևեկնախեժ 
դեղագործական նպատակների համար. կթելու 
ընթացքում օգտագործվող քսանյութեր. 
քսանյութեր անասնաբուժական նպատակների 
համար. քսանյութեր բժշկական նպատակների 
համար. կաթնային չոր խառնուրդներ 
մանկական սննդի համար. քնաբեր միջոցներ. 
խմելու սոդա դեղագործական նպատակների 
համար. լոգանքի աղեր բժշկական նպա-
տակների համար. աղեր հանքային ջրերով 
լոգանքի համար. աղեր բժշկական 
նպատակների համար. կալիումի աղեր 
բժշկական նպատակների համար. նատրիումի 
աղեր բժշկական նպատակների համար. հոտ 
քաշելու աղեր. հանքային ջրերի բաղադրության 
մեջ մտնող աղեր. ածիկ դեղագործական 
նպատակների համար. սերմնահեղուկ 
արհեստական բեղմնավորման համար. սպիրտ 
դեղագործական նպատակների համար. 
բժշկական սպիրտ. ազնիվ մետաղների 
համահալվածքներ ատամնաբուժական նպա-
տակների համար. հասկաժանգ դեղագոր-
ծական նպատակների համար. սառեցնող 
հեղուկացիրներ բժշկական նպատակների 
համար. օժանդակ միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար. կապակցող միջոցներ. 
միջոցներ ճճվաթափության համար. ախտա-
հանիչ միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ 
հիգիենիկ նպատակների համար. ախտահանիչ 
միջոցներ քիմիական զուգարանների համար. 
հեշտոցային լվացման միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար. ախորժակը ճնշող 
միջոցներ բժշկական նպատակների համար. 
բժշկական միջոցներ նիհարելու համար. 
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
բժշկական միջոցներ բերանի խոռոչի խնամքի 
համար. ջերմն իջեցնող միջոցներ. արյունը 
մաքրող միջոցներ. լվացող միջոցներ 
կենդանիների համար. լվացող միջոցներ 
բժշկական նպատակների համար. լվացող 
միջոցներ անասունների համար. լվացող 
միջոցներ շների համար. թարախահան 
միջոցներ. միջոցներ գլխացավի դեմ. 
լուծողականներ (մաքրող միջոցներ). միջոցներ 
քրտնելու դեմ. միջոցներ ոտքերի քրտնելու դեմ. 
քիմիական հակաբեղմնավորիչներ. հակամա-

կաբուծական միջոցներ. ցավամոքիչ 
(հանգստացնող) միջոցներ. լուծողական 
միջոցներ. տոնուսը բարձրացնող միջոցներ 
(դեղորայքային պատրաստուկներ). մարսո-
ղությանը նպաստող դեղագործական միջոցներ. 
նյարդերն ամրապնդող միջոցներ. սնուցիչ 
միջավայրեր մանրէային մշակաբույսերի 
համար. ստերոիդներ. բնամորմեր (ստրիխնին). 
շիճուկներ. հաբեր արևայրուքի համար. հաբեր 
ախորժակի ճնշման համար. հաբեր նիհարելու 
համար. հաբեր հազի դեմ, յույուբա. հաբեր-
հակաօքսիդանտներ. հիգիենիկ տամպոններ 
կանանց համար. վիրախծուծներ (տամպոններ) 
վերքերը բուժելու համար. թիմոլ դեղագոր-
ծական նպատակների համար. վիրաբուժական 
կտորներ. ծխելու խոտեր բուժական 
նպատակների համար. դեղաբույսեր. տրանկ-
վիլիզատորներ. վիրաբուժական հյուսվածքա-
պատվաստներ կենդանի հյուսվածքներից. 
հիգիենիկ կիսավարտիքներ անմիզա պա-
հությամբ տառապողների համար. կանացի 
հիգիենիկ կիսավարտիքներ. տակդիրով կիսա-
վարտիքներ. փայտածուխ դեղագործական 
նպատակների համար. դեղատնային սամիթ 
(ֆենխել) բժշկական նպատակների համար. 
ճենապակի ատամի պրոթեզների համար. 
ֆենոլներ դեղագործական նպատակների 
համար. ֆերմենտներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. ֆերմենտներ բժշկա կան 
նպատակների համար. ֆերմենտներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ֆորմալդեհիդ դեղագործական նպատակների 
համար. ֆոսֆատներ դեղագործական նպա-
տակների համար. ֆունգիցիդներ. քինին 
բժշկական նպատակների համար. քինոլին 
բժշկական նպատակների համար. դիաբետիկ 
հաց բժշկական նպատակների համար. 
քլորաֆորմ. ծծմբածաղիկ դեղագործական 
նպատակների համար. ցեմենտ կենդանիների 
սմբակների համար. ոսկրացեմենտ վիրա-
բուժության և ոսկրաբուժության համար. 
ատամի ցեմենտներ. բուժիչ թեյեր. խոտա-
բուսային թեյեր բժշկական նպատակների 
համար. նիվենի (էվկալիպտ) դեղագործական 
նպատակների համար. ծխախոտի 
լուծամզուքներ (միջատասպան միջոցներ). 
հմուլի լուծամզուքներ դեղագործական 
նպատակների համար. թրմախառնուրդներ 
(դեղագործական պատրաստուկներ). պարզ 
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եթերներ դեղագործական նպատակների 
համար. բարդ եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. ցելյուլոզային բարդ 
եթերներ դեղագործական նպատակների 
համար. ցելյուլոզային պարզ եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
առնետի թույն. թույներ. մանրէային թույներ. 
յալապա.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամն ա բուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ. վերջավորությունների 
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու 
համար. սարքավորումներ արյան անալիզների 
համար. սարքավորումներ անզգայացման 
համար. սարքավորումներ  գալվանա թերա-
պիայի համար. թոքերի արհեստական շնչա-
ռության սարքավորումներ. սարքավորումներ 
խլությունը բուժելու համար. սարքավորումներ 
բժշկական անալիզների համար. ֆիզիկական 
վարժությունների սարքավորումներ բժշկա-
կան նպատակների համար. մարմնի 
ֆունկցիոնալ խանգարումները վերականգնելու 
սարքավորումներ բժշկական նպատակների 
համար. ատամնաբուժական սարքավորումներ 
և գործիքներ. վիրաբուժական սարքավորում 
և գործիքներ. վերակենդանացման սարքա-
վորումներ. ատամնաբուժական էլեկտրա-
կան սարքավորումներ. Ֆիզիոթերապևտիկ 
սարքա վորումներ. թրթռավոր ապարատներ 
մահճա կալների համար. տաք օդի թերա-
պևտիկ ապարատներ. ախտորոշման 
ապարատներ բժշկական նպատակների 
համար. օդաքաշ (արտածման) ապարատներ, 
որոնք օգտագործվում են բժշկության մեջ. 
ապարատներ ճառագայթային թերապիայի 
համար. մաշկի մանրահղկման ապարատներ. 
ծխահարման ապարատներ բժշկական 
նպատակների համար. ռենտգենյան 
ապարատներ և կայանքներ բժշկական 
նպատակների համար. ռադիոլոգիական 
ապարատներ բժշկական նպատակների 
համար. ռենտգենյան ապարատներ բժշկական 
նպատակների համար. լսողական ապարատներ 
թույլ լսողություն ունեցողների համար. 
կալանդներ ճողվածքների համար. կալանդներ 
հղիների համար. էլաստիկ կալանդներ. 
բժշկական բանկաներ. ատամնաբուժական 

շաղափներ. մանկական շշեր ծծակներով. 
փչովի գլանաձև բարձեր բժշկական 
նպատակների համար. փչովի բարձիկներ 
բժշկական նպատակների համար. տաք 
օդի թրթռիչներ (վիբրատորներ) բժշկական 
նպտակների համար. թրթռամերսիչներ. 
ստամոքսադիտակներ (գաստրոսկոպներ). 
արյունաբջջաչափիչներ. վիրաբուժական 
սպունգներ. սրտի դեֆիբրիլյատորներ. 
դիալիզորդներ. հատուկ տարողություններ 
բժշկական թափոնների համար. վիրաբուժական 
սեղմիչներ. ատամնաբուժական հայելիներ. 
վիրաբուժական հայելիներ. զննաձողեր 
(զոնդեր) բժշկական նպատակների համար. 
միզուկային զննաձողեր (զոնդեր). արհեստական 
ատամներ. ասեղներ ասեղնաբուժության 
համար. ասեղներ կարեր դնելու համար. 
բժշկական ասեղներ. ոսկրաբուժական 
իրեր. վիրաբուժական իմպլանտներ 
արհեստական նյութերից. ինհալատորներ. 
ներարկիչներ բժշկական նպատակների 
համար. ինկուբատորներ բժշկական 
նպատակների համար. ինկուբատորներ 
նորածինների համար. մանկաբարձական 
գործիքներ. մանկաբարձական գործիք-
ներ անասնաբույժների համար. էլեկտրա-
ասեղնաբուժության գործիքներ. կտրող 
գործիք ներ (վիրաբուժական). ինսուֆլյա-
տորներ. կանյուլներ. կաթոցիկներ բժշկական 
նպատակների համար. պղպջակային 
կաթոցիկներ բժշկական նպատակների 
համար. սրտախթանիչներ. փողաձողեր 
(կաթետերներ). աղելարեր. տակը դնելու 
մոմլաթներ հիվանդանոցային մահճակալների 
համար. հոգնաներ. արհեստական մաշկ 
վիրաբուժական նպատակների համար. 
մանկական ատամնաօղակներ. վիրաբուժական 
ճնշակներ (սեղմիչներ). ջերմաէլեկտրական 
վիրաբուժական ճնշակներ (կոմպրեսներ). 
որովայնային իրանակալներ. իրանակալներ 
բժշկական նպատակների համար. հենակներ. 
ատամնաբույժի բազկաթոռներ. բազկաթոռներ 
բժշկական կամ ատամնաբուժական 
նպատակների համար. հատուկ բժշկական 
նպատակների համար հարմարեցված մահ-
ճակալներ. ծծակներով շշերի կափարիչներ. 
էրոտիկ տիկնիկներ (սեքս-տիկնիկներ). 
լազերներ բժշկական նպատակների համար. 
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լամպեր բժշկական նպատակների համար. 
քվարցային լամպեր բժշկական նպատակների 
համար. ուլտրամանուշակագույն լամպեր 
բժշկական նպատակների համար. նշտարներ. 
ոսպնյակներ (ներակնային պրոթեզներ) 
ներպատվաստման համար. գդալներ դեղորայքի 
համար. դիմկալներ բժշկական անձնակազմի 
համար. անզգայացման դիմկալներ. բժշկական 
ներքնակներ ծննդաբերության համար. փչովի 
ներքնակներ բժշկական նպատակների 
համար. ջրով լցված ներքնակներ բժշկական 
նպատակների համար. հատուկ կահույք 
բժշկական նպատակների համար. ջրի պարկեր 
բժշկական նպատակների համար. պարկիկներ 
հեշտոցային ցնցուղման համար. կաթնա-
ծծիչներ. միզաընդունիչներ (մեզի հավաքման 
տարողություններ). ջերմաստիճանի կպչուն 
պիտակ-ցուցիչներ բժշկական նպատակների 
համար. ոսկրաբուժական (օրթոպեդիկ) 
ծնկակապեր. հենակների ծայրոցներ. 
մատնակալներ բժշկական նպատակների 
համար. մետաղալարային ուղղորդիչներ. 
պոմպեր բժշկական նպատակների համար. 
վիրաբուժական թելեր. վիրաբուժական 
դանակներ. վիրաբուժական մկրատներ. 
պատգարակներ հիվանդների համար. 
անիվներով պատգարակներ հիվանդների 
համար. կոշկեղեն բժշկական նպատակների 
համար. ոսկրահարդար (օրթոպեդիկ) կոշկեղեն. 
հատուկ հագուստ վիրահատական սենյակների 
համար. էլեկտրատաքացումով ծածկոցներ 
բժշկական նպատակների համար. հենարաններ 
(նեցուկներ), որոնք օգտագործվում են 
հարթա թաթության դեպքում. ակնաչափներ. 
ակնադիտակներ. լանջագոտի (պահող 
կալանդ). մերսման ձեռնոցներ. ձեռնոցներ 
բժշկական նպատակների համար. արգանդային 
օղակներ. վիրաբուժական սղոցներ. ականջի 
ունելյակներ. թքամաններ բժշկական 
նպատակների համար. ոսկրաբուժական 
(օրթոպեդիկ) գիպսակապեր. ոսկրաբուժական 
(օրթոպեդիկ) վիրակապեր հոդերի համար. 
պահող վիրակապեր. որովայնի բարձիկներ. 
բարձեր բժշկական նպատակների համար. 
պառկելախոցերի առաջացումը կանխարգելող 
բարձեր. փչովի բարձեր բժշկական 
նպատակների համար. բարձեր անքնության 
դեմ. էլեկտրական բարձեր-ջեռակներ 
բժշկական նպատակների համար. որովայնի 

գոտիներ. գալվանական գոտիներ բժշկական 
նպատակների համար. ենթաորովայնային 
գոտիներ. գոտիներ բժշկական նպատակների 
համար. ոսկրաբուժական (օրթոպեդիկ) 
գոտիներ. պորտի գոտիներ. էլեկտրական 
գոտիներ բժշկական նպատակների 
համար. պահպանակներ. աերոզոլային 
սարքեր բժշկական նպատակների համար. 
զարկերակային ճնշման չափման սարքեր. 
սարքեր զարկերակի չափման համար. 
կոսմետիկական մերսման սարքեր. մերսման 
սարքեր. անասնաբուժական սարքեր և 
գործիքներ. բժշկական սարքեր և գործիքներ. 
միզաբանական սարքեր և գործիքներ. 
օրտոդոնտոլոգիական սարքեր. հարմարանքներ 
կրծքով կերակրելու համար. հարմարանքներ 
մարմնի խոռոչները մաքրելու համար. 
հարմարանքներ անդամալույծների տեղա-
շարժման համար. հարմարանքներ մարմնի 
խոռոչները լվանալու համար. հարմարանքներ 
կոշտուկները կտրելու համար. սավաններ 
անմիազապահությամբ տառապողների համար. 
մանրէազերծված վիրաբուժական սավաններ. 
վիրաբուժական սավաններ. մազի պրոթեզներ. 
աչքի պրոթեզներ. կրծքի պրոթեզներ. 
ատամի պրոթեզներ. վերջավորությունների 
պրոթեզներ. ծնոտի պրոթեզներ. սառույցով 
պարկեր բժշկական նպատակների համար. 
հեղուկացիրներ բժշկական նպատակների 
համար. ընդարձակիչներ (վիրաբուժական). 
ռենտգենագրեր բժշկական նպատակների 
համար. արհեստական շնչառության 
շնչադիմակներ. լսողական եղջյուրիկներ. 
լսողական լսափողակներ. զսպաշապիկներ. 
հերձակներ. լեզուն մաքրելու քերակներ. 
ծծակներ. ծծակներ մանկական շշերի համար. 
բժշկական անոթներ. շնչաչափներ (բժշկական 
սարքեր). հեշտոցային սրսկիչներ. լսողական 
օրգանները պաշտպանող միջոցներ. ոչ 
քիմիական հակաբեղմնավորիչ միջոցներ. 
ոսկրահարդար (օրթոպեդիկ) միջատակեր. 
ստենտներ. լսափողակներ (ստեթոսկոպներ). 
վիրահատական սեղաններ. գիշերանոթների 
աթոռակներ. տակադիր միզանոթներ 
բժշկական նպատակների համար. սանիտարա-
հիգիենիկ տակադիր միզանոթներ. բժշկա-
կան գործիքների հավաքածուներով 
պայուսակներ. կոշկեղենի սուպինատորներ. 
ականջի վիրախծուծներ (ականջների պաշտ-
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պանության հարմարանքներ). առաջին 
օգնության ջերմաճնշակներ. ջերմաչափներ 
բժշկական նպատակների համար. հերյուններ 
(տրոակարներ). ցամաքուրդային խողովակներ 
բժշկական նպատակների համար. ռենտ-
գենյան խողովակներ բժշկական նպատակ ների 
համար. ռադիումային խողովակներ բժշկա կան 
նպատակների համար. դեղահաբերը ներա-
ծելու սարքեր. ռենտգենյան ճառագայթներից 
պաշտպանվելու սարքեր բժշկական նպա-
տակների համար. ուլտրամանուշակագույն 
ճառագայթների զտիչներ բժշկական նպա-
տակների համար. քայլելու հենասայլակներ 
սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող 
անձանց համար. պիտոյատուփեր բժշկական 
գործիքների համար. վիրաբուժական 
ձգուն գուլպաներ. ձգուն գուլպաներ, որոնք 
օգտա գործվում են երակների լայնացման 
դեպքում. վիրաբուժական սևեռաթիթեղներ. 
ներարկիչներ ներարկումների համար. ներար-
կիչներ բժշկական նպատակների համար. 
ներարկիչներ ենթամաշկային ներարկումների 
համար. արգանդային ներարկիչներ. միզու-
կային ներարկիչներ. ատամների պրոթե-
զավորման բույթեր. մանկաբարձական 
աքցաններ. աքցաններ ամորձատման համար. 
ռենտգենյան ապարատների էկրաններ 
բժշկական նպատակների համար. էլեկտրոդներ 
բժշկական նպատակներով կիրառելու համար. 
էլեկտրասրտագրիչներ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրա-
գրերի մշակում և կատարելագործում. ջրի 
անալիզ. համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. ձեռագրի վերլուծություն 
(ձեռա գրաբանություն). քիմիական անալիզ. 
ճարտարապետություն. հաշվեստուգում էներ-
գետիկայի ոլորտում. համակարգչային տվյալ-
ների վերականգնում. արդյունաբերական 
նախագծում. գեղարվեստական նախա-
գծում. տեղեկատվական համակարգերի 
պաշտպանություն վիրուսներից. տեխնիկա-
կան նախագծերի ուսումնասիրություն. 
նավթա հանքերի որոնում և հետազոտում. 
երկրա բանական հետազոտում. ճարտա  րա-

գիտություն (ինժինիրինգ). համա կարգչա-
յին ծրագրային ապահովման տեղա կայում. 
օդերևութաբանական տեղեկա տվություն. 
կլինի կական փորձար կումներ. նյութերի 
փորձարկումներ. մանածագոր ծական իրերի 
փորձարկումներ. հետազոտություններ մանրէա-
բանության ոլորտում. հետազոտություններ 
կենսաբա նու թյան ոլորտում. հետա-
զոտու թյուններ երկրաբանության ոլոր-
տում. հետազոտություններ շրջակա 
միջա  վայրի պաշտպանության ոլորտում. հետա-
զոտություններ կոսմետոլոգիայի ոլորտում. 
հետազոտություններ մեխանիկայի ոլորտում. 
հետազոտություներ քիմիայի ոլորտում. 
նոր ապրանքների հետազոտություններ 
և մշակումներ երրորդ անձանց համար. 
գիտական հետազոտություններ. նավթա-
յին հանքավայրերի հետազոտություններ 
շահա գործման նպատակով. ստորջրյա 
հետա զո տություններ. տեխնիկական հետազո-
տություններ. չափա բերում (չափումներ). 
խորհրդատվություն վեբ-կայքերի նախա-
գծման ոլորտում. խորհրդատվություն 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում. 
խորհրդատվություն համակարգչային տեխ-
նիկայի մշակման և կատարելագործման 
ոլորտում. խորհրդատվություն ճարտարա-
պետության վերաբերյալ. խորհրդատվություն 
ծրագրային ապահովման ոլորտում. նավթա-
հորերի վերահսկում. որակի հսկողություն. 
ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական 
կառավարում. հողաչափում. հագուստի 
մոդելավորում. ծրագրային ապահովման 
արդիականացում. հեռակա մուտքի հնարա-
վորությամբ համակարգչային համա-
կարգերի մոնիտորինգ. ծրագրային 
ապա հովում՝ որպես ծառայություն (saas). 
ծրագրային ապահովման սպասարկում. 
արվեստի ստեղծագործությունների իսկու-
թյան որոշում. ինտերիերի ձևավորում. 
արմատախիլ արված անտառի որակի 
գնահատում. բրդեղենի որակի գնահատում. 
փաստաթղթերի տեսածրում. տվյալների կամ 
փաստաթղթերի փոխադրում ֆիզիկական 
կրիչից էլեկտրոնային կրիչի վրա. քաղաքների 
հատակագծերի կազմում. վեբ-կայքերի 
միջոցով տեղեկատվության տրամադրում 
համակարգչային տեխնոլոգիաների և ծրա-
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գրավորման ոլորտում. ջերմոցային գազերի 
արտանետումների նվազեցման հետ 
կապված գիտական տեղեկատվության և 
խորհրդատվության տրամադրում. համա-
ցանցի համար որոնման միջոցների 
տրամադրում. տվյալների և տեղեկատվական 
ծրագրերի վերափոխում (ոչ ֆիզիկական). 
համակարգչային համակարգերի նախագծում. 
վեբ-սերվերների վարձույթ. համակարգիչների 
վարձույթ. ծրագրային ապահովման միջոցների 
վարձույթ. երկրաբանական հետախուզում. 
նավթի հանքավայրերի (նավթահորերի) 
հետախուզում. համակարգչային կայքերի 
(վեբ-կայքերի) տեղակայում. սպասարկիչների 
տեղակայում. սպասարկիչների հոսթինգ. 
նախագծերի մշակում շինարարության 
ոլորտում. ծրագրային ապահովման մշակում. 
ամպերի ցրում. էներգիայի խնայողությունների 
հարցերով խորհուրդներ. վեբ-կայքերի 
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում 
երրորդ անձանց համար. համակարգիչների 
համար ծրագրերի կազմում. համակարգչային 
ծրագրերի բազմացում. ծառայություններ 
քիմիայի ոլորտում. դիզայներների ծառա-
յություններ փաթեթավորման բնագավառում. 
տվյալների պահեստային հեռապատճեն-
ման ծառայություններ. գիտական լաբորա-
տորիաների ծառայություններ. ամպային 
հաշվարկման ծառայություններ. արդյունա-
բերական նմուշների ստեղծման ծառայու  -
թյուններ (արդյունաբերական էսթե տիկա). 
աշխարհա գրական քարտեզ ներ կազմելու 
ծառայություններ. ֆիզիկա (հետա զոտու-
թյուններ). տվյալների էլեկտրոնային 
պահպանում. ճարտարա տեխնիկական փոր-
ձա քննություն.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. կեն-
դանիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոսմետիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ. հասարակական բաղնիք-
ների ծառայություններ հիգիենիկ նպա տակ-
ների համար. թուրքական  բաղնիք   ների 
ծառայություններ. հիվանդա նոց ների 
ծա ռա   յու թյուն ներ. մոմով մազահեռացում. 
լանդ շաֆտի դիզայն. դիսպանսերներ. 
առող ջարաններ. հանգստյան տներ. բուժ  -

քույրական խնամքով տների ծառա-
յություններ. պսակների պատրաստում 
(ծաղկարվեստ). մազերի պատվաստում. 
խորհրդատվություն դեղագործության վերա-
բերյալ. հոմեոպատիկ բնահյութերով բուժում. 
ծառայություններ արոմաթերապիայի ոլոր-
տում. մատնահարդարի ծառայություններ. 
մանուալ թերապիա (քիրոպրակտիկա). 
մերսում. բանջարաբուծություն. արհես-
տական բեղմնավորում. վարսավիրանոցներ. 
մանկաբարձական օգնություն. անասնա-
բուժական օգնություն. ատամնաբուժական 
օգնություն, ստոմատոլոգիա. բուժօգնություն. 
ծառերի տնկում ջերմոցային գազերի 
արտանետումների վնասակար ազդե-
ցության նվազեցման նպատակով. բժշկա-
կան սարքերի և սարքավորումների 
վարձույթ. սանիտարատեխնիկական սար-
քերի և սարքավորումների վարձույթ. գյուղա-
տնտեսական սարքերի և սարքավորումների 
վարձույթ. պարարտանյութերի և այլ գյուղա-
տնտեսական քիմիկատների օդային և 
մակերևութային շաղացրում. կենդանիների 
բուծում. թմրադեղերից կախվածություն 
ունեցող հիվանդների վերականգնում. այգե-
գոր ծություն. դեկորատիվ բնանկարանային 
(պեյզաժային) այգեգործություն. գեղեց-
կության սրահների ծառայություններ. 
առողջա րանների ծառայություններ. արյան 
բանկերի ծառայություններ. սանիտարական 
սպասարկում. խորհուրդներ առողջության 
վերաբերյալ. ծաղիկների կոմպոզիցիաների 
կազմում. դաջում (տատուաժ). գյուղա-
տնտեսության, այգեգործության և անտառա-
բուծության վնասատուների ոչնչացում. 
մոլախոտերի ոչնչացում. հանքաջրաբուժա-
կան (բալնեոլոգիական) կենտրոնների 
ծառայություններ. ծառայություններ ջրային 
կուլտուրայի ոլորտում. դիմահարդարների 
ծառայություններ. բժշկական կլինիկաների 
ծառայություններ. ոչ ավանդական բժշկու-
թյան ծառայություններ. ակնաբույժ-
ների ծառայություններ. օրթոդոնտական 
ծառայու  թյուններ, օրթոդոնտիա. բուծա-
րանագետների ծառայություններ. խոսքի 
արատն ուղղելու ծառայություններ, 
լոգոպեդիա. փորձանոթում բեղմնավորման 
ծառայություններ. արհեստական բեղմնա-
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վորման (էքստրակորպորալ) ծառայու-
թյուններ. հոգեբանների ծառայություններ. 
շոգեբաղնիքների ծառայություններ. արևա-
նոցների (սոլյարումների) ծառայություններ. 
հեռաբժշկության ծառայություններ. թերա-
պևտիկ ծառայություններ. դեղագործների 
ծառայություններ (դեղատոմսերով դեղորայքի 
պատրաստում). հիվանդների խնամք. 
սիզամարգերի խնամք. կենդանիների 
խնամք. ընտանի կենդանիների խնամք. 
ֆիզիոթերապիա. պլաստիկ վիրաբուժություն. 
բույսերի վիրաբուժություն. հոսպիսներ 
(բժշկական հաստատություններ):
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20160687 (111) 25358
(220) 07.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 07.06.2026
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(526) Ճապոներեն գրառումներն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, վարդագույն, կարմիր, նարնջագույն, 
դեղին, կապույտ և մանուշակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20160688 (111) 25359
(220) 07.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 07.06.2026
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(526) Ճապոներեն գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, շագանակագույն, դեղին, կարմիր, 
սև, բաց և մուգ վարդագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20160689 (111) 25360
(220) 07.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 07.06.2026
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 
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(526) Ճապոներեն գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, շագանակագույն, կապույտ, դեղին, 
կարմիր, վարդագույն և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20160690 (111) 25361
(220) 07.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 07.06.2026
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(526) Ճապոներեն գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, վարդագույն, կարմիր, դեղին, շագանա-
կագույն և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20160691  (111) 25362
(220) 07.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 07.06.2026
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(526) Ճապոներեն գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կանաչ, կարմիր, սև, սպիտակ, վար-
դագույն, դեղին և մանուշակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20160692 (111) 25363
(220) 07.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 07.06.2026
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 
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(526) Ճապոներեն գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, վարդագույն, բաց և մուգ շագանա-
կագույն, դեղին, կարմիր, սև և նարնջա գույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20160693 (111) 25364
(220) 07.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 07.06.2026
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(526) Ճապոներեն գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ, շագանակագույն, դեղին, 
կարմիր, սև և նարնջագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 

հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց:

_____________________

(210) 20160694 (111) 25365
(220) 07.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 07.06.2026
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(526) Ճապոներեն գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, վարդագույն, կարմիր և բաց շագա-
նակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20160695 (111) 25366
(220) 07.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 07.06.2026
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 01.07.2016
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(540) 

(526) Ճապոներեն գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կանաչ, բաց և մուգ շագանակագույն, 
արծաթագույն, դեղին, վարդագույն և սև գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20160696 (111) 25367
(220) 07.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 07.06.2026
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(526) Ճապոներեն գրառումներն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ, կաթնագույն, շագանա-
կագույն, դեղին, վարդագույն և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20160703  (111) 25368
(220) 08.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 08.06.2026
(730) Սուսաննա Վահագնի Վերմիշյան, 
Երևան, Գյուլբենկյան 40, բն. 7, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(526) «Au79», «ARMENIAN UNIQUE», «haghtanak & 
kakhet», «RED DRY WINE», «750ml», «alc. 12,5 %» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(511) 

դաս 33. գինի:
_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

29

ՄԱՍ 1

29

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/3 

30 . 1 2 . 20 16

(210) 20160704  (111) 25369
(220) 08.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 08.06.2026
(730) Սուսաննա Վահագնի Վերմիշյան, 
Երևան, Գյուլբենկյան 40, բն. 7, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(526) «mulberry» և «vodka» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 33. թթի օղի:
_____________________

(210) 20160705  (111) 25370
(220) 08.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 08.06.2026
(730) Սուսաննա Վահագնի Վերմիշյան, 
Երևան, Գյուլբենկյան 40, բն. 7, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(526) «Cu29», «muscat vardabuyr», «LIQUEUR 
WINE», «375ml», «alc. 16,5 %» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20160706 (111) 25371
(220) 08.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 08.06.2026
(730) Սուսաննա Վահագնի Վերմիշյան, 
Երևան, Գյուլբենկյան 40, բն. 7, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(526) «Ag47», «voskehat», «WHITE DRY WINE»,  
«750ml», «alc. 12%» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20160707  (111) 25372
(220) 08.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 08.06.2026
(730) Սուսաննա Վահագնի Վերմիշյան, 
Երևան, Գյուլբենկյան 40, բն. 7, AM 
(442) 01.07.2016
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(540) 

(526) «BRANDY» բառը, «3» թիվը և «1885» 
տարեթիվն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(511) 

դաս 33. բրենդի:
_____________________

(210) 20160708 (111) 25373
(220) 08.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 08.06.2026
(730) Սուսաննա Վահագնի Վերմիշյան, 
Երևան, Գյուլբենկյան 40, բն. 7, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(526) «Pb82», «PREMIUM BLEND», «haghtanak & 
kakhet», «RED DRY WINE», «750ml», «alc. 12,5 %» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:

(511) 
դաս 33. գինի:

_____________________

(210) 20160709 (111) 25374
(220) 08.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 08.06.2026
(730) Սուսաննա Վահագնի Վերմիշյան, 
Երևան, Գյուլբենկյան 40, բն. 7, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(526) «Hg80», «ICE SWEET WINE», «375ml», «alc. 
12 %» գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20160710  (111) 25375
(220) 08.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 08.06.2026
(730) Սուսաննա Վահագնի Վերմիշյան, 
Երևան, Գյուլբենկյան 40, բն. 7, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 
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(511) 
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

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

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

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

_____________________

(210) 20160711  (111) 25376
(220) 08.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 08.06.2026
(730) Սուսաննա Վահագնի Վերմիշյան, 
Երևան, Գյուլբենկյան 40, բն. 7, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(526) «Fe26», «FRUIT EDITION», «apricot», «APRI-
COT SEMI-SWEET WINE», «750ml», «alc. 12 %» 

գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(511) 

դաս 33. ծիրանի գինի:
_____________________

(210) 20160712  (111) 25377
(220) 08.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 08.06.2026
(730) Սուսաննա Վահագնի Վերմիշյան, 
Երևան, Գյուլբենկյան 40, բն. 7, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(526) «Sn50», «kakhet», «ROSE DRY WINE»,  
«750ml», «alc. 12%» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20160723  (111) 25378
(220) 09.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 09.06.2026
(730) «Արտ լանչ» ՍՊԸ, Երևան, Ռուբինյանց 
27, AM 
(442) 18.07.2016
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կանաչ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 43. հանրային սննդի սպասարկման 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20160738 (111) 25379
(220) 14.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 14.06.2026
(730) «Ադամ ընդ կո» ՍՊԸ, Երևան, 
Թամանյան 2-րդ շ., տարածք 2, AM 
(442) 18.07.2016
(540) 

(526) «DRINK & DINE» գրառումն ինքնուրույն 
պահ պա նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. ռեստորան:
_____________________

(210) 20160742  (111) 25380
(220) 15.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 15.06.2026
(730) Սամվել Հովհաննիսյան, Երևան, Ե. 
Կողբացի 58, բն. 8, AM 

(442) 18.07.2016
(540) 

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

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

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

դաս 8. ձեռքի գործիքներ (ձեռքով կառա-
վարվող). դանակավոր իրեր, պատառաքաղներ 
և գդալներ. սառը զենք. ածելիներ.

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

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

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր, 
զարդեղեն (ոչ թանկարժեք) թանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր.

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

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

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված եղջյուր, ոսկոր, փղոսկր, կետի բեղ 
կամ սադափ. խեցի. ծովի փրփուր. սաթ. 

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման նյութեր. 
իրեր մաքրման նպատակների համար. 
մետաղական ճիլոպներ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, հախ-
ճապակյա և ճենապակյա իրեր.

դաս 24. գործվածքներ և դրանց փոխա-
րինիչներ. անկողնու ծածկոցներ և սեղանի 
ծածկոցներ.

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

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

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

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. 
մարմնամարզական և սպորտային իրեր. 
տոնածառի զարդեր.

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

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

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգե-
գործական և անտառային մթերքներ. չմշակված 
կամ մշակված hացահատիկ և սերմեր . 
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. 
բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների 
համար. ածիկ.

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

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ.
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դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային գոր-
ծառ նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ.

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

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

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անաս նաբուժական ծառայություններ. 
մարդ կանց և կենդանիների հիգիենիկ և 
կոս մետիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայու-
թյուններ. անվտանգության ծառայություններ 
սեփականության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար։
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20160751  (111) 25381
(220) 15.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 15.06.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մերի 
Ներսեսյան, Երևան, Երզնկյան 1, բն. 34, AM 
(442) 18.07.2016

(540) 

(511) 
դաս 41. ուսումնական կենտրոն:

_____________________

(210) 20160752  (111) 25382
(220) 15.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 15.06.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արսեն 
Թաղիանոսյան, Երևան, Գրիբոյեդովի 5, բն. 
42, AM 
(442) 18.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 10. բժշկական և ատամնաբուժական 

սարքեր և գործիքներ, ատամների պրոթեզներ, 
ոսկրաբուժական իրեր, նյութեր կարեր դնելու 
համար.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ, 
կենդանիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոսմետիկ ծառայություններ:

_____________________
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(210) 20160754  (111) 25383
(220) 16.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 16.06.2026
(730) Արամ Ստեփանյան, Երևան, Անդրանիկի 
125, բն. 21, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 

դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների 
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական 
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և 
թամբագործական իրեր. ալպենշտոկներ. 
գոտիներ և ուսափոկեր երեխաներին կրելու 
համար. դրամապանակներ. այցեքարտերի 
թղթապանակներ. սանձեր. լծասարքերի 
լրակազմեր. կրեդիտ քարտերի կալիչներ 
(դրամապանակներ). ռետինե մասեր 
ասպանդակների համար. թավշակաշի, բացա-
ռությամբ մաքրման համար օգտագործվողի. 
արևային հովանոցներ. թամբագործական 
պարագաներ. հիմնակմախքներ անձրևային 
կամ արևային հովանոցների համար. կանացի 
պայուսակների համար հիմնակմախք ներ. 
քարտապանակներ (դրամապանակներ). 
կաշվե կամ կաշեստվարաթղթե տուփեր. կաշվե 
կափույրներ. մտրակներ. արհեստական կաշի. 
ոչ մշակված կամ մասնակի մշակված կաշի. 
կաշեստվարաթուղթ. զսպանների կաշվե 
պատյաններ. օղակներ հովանոցների համար. 
բոլորագլխարկների կաշվե տուփեր. կաշվե 
կամ կաշեստվարաթղթե արկղեր. ֆիբրից 
տուփեր, սնդուկներ և արկղեր. քսակներ. 
մետաղական օղակներից դրամապանակներ. 
ամրակապեր թամբերի համար. ուղղանկյուն 
մեջքակաշիներ (կաշվե կիսաֆաբրիկատներ). 
թամբերի հիմնակմախքներ. կաշվե պարկեր 
(ծրարներ, պայուսակներ) փաթեթավորման 
համար. մոլեսկին (կաշվի նմանակումներ). 

ճամփորդական հավաքածուներ (կաշվե 
արտադրանք). ծնկակալներ ձիերի համար. 
դնչկալներ. պախուրցներ ձիերի համար. 
դատարկ պիտոյատուփեր արդուզարդի 
պարագաների համար. կաշվե թելեր. 
կահույքի կաշվե պաստառներ. թաղանթներ 
երշիկի համար. հագուստ կենդանիների 
համար. կաշվե զարդարանքներ կահույքի 
համար. պարանոցակապեր կենդանիների 
համար. թղթապանակներ նոտաների համար. 
անգազանցիկ թաղանթներ կենդանիների 
աղիքներից. բազմաճյուղ մտրակներ. 
սանձիկներ, վզափոկեր. թամբերի տակ 
դրվող փափուկ տակդիրներ ձիավարության 
համար. պայտեր. կաշվե թամբակալներ. 
ձիու ծածկոցներ. պորտպլեդներ, հագուստի 
ճամփորդական պայուսակներ. կաշվե 
սրակալներ. պորտֆելներ (կաշվե արտադրանք). 
ձգափոկեր (ձիասարքեր). մորթեղեն. ուսա-
պայուսակներ. կաշվե փոկիկներ. փոկեր 
զինվորական հանդերձանքի համար. փոկեր 
ձիերի լծասարքերի համար. փոկեր չմուշկների 
համար. կաշվե փոկեր (թամբագործական իրեր). 
կաշվե փոկեր կզակների համար. ասպանդակի 
փոկեր. բռնակներ հովանոցների համար. 
բռնակներ ձեռնափայտերի համար. բռնակ-
ներ ճամպրուկների համար. ուսապարկեր. 
ուղեպայուսակներ. թամբեր ձիերի համար. 
տնտեսական ցանցավոր պայուսակներ. ճաղեր 
անձրևային  կամ  արևային հովանոցների համար. 
ասպանդակներ. պայուսակներ լեռնագնացների 
համար. պայուսակներ երեխաներին կրելու 
համար. ճամփորդական պայուսակներ. 
կանացի պայուսակներ. կաշվե դատարկ 
պայուսակներ փականագործական գործիքների 
համար. լողափնյա պայուսակներ. սպորտային 
պայուսակներ. տուրիստական պայուսակներ. 
տնտեսական պայուսակներ. անիվներով 
տնտեսական պայուսակներ. դպրոցական 
պայուսակներ. պայուսակներ. կենգուրու 
պայուսակներ երեխաներ կրելու համար.  
ճամփորդական  սնդուկներ. տոպրակ ներ 
(պարկեր կերերի համար). ձիասարքի լկամներ. 
հովանոցների և անձրևակալների կոթեր. 
նստոցների վերածվող ծալովի ձեռնափայտեր. 
սանձեր (ձիասարքեր). երասաններ (ձիասարք). 
լծասարքեր կենդանիների համար. բանալիների 
պատյաններ. անուրներ ձիերի համար. 
ճամպրուկներ (ուղեբեռ). տափակ ճամպրուկներ. 
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տափակ ճամպրուկներ փաստաթղթերի 
համար. թամքատակեր ձիերի համար. 
պատյաններ անձրևանոցների համար. շևրո. 
մշակված կաշիներ. կենդանիների կաշիներ. 
խոշոր եղջյուրավոր անասունների կաշիներ. 
կաշվե քուղեր. ձիասարքերի աչքակալներ. 
որսապարկեր (որսորդական պարագաներ).

դաս 25.  հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
_____________________

(210) 20160755  (111) 25384
(220) 16.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 16.06.2026
(730) Լիլիթ Մխիթարյան Արտեմի, ք. Գյումրի, 
Սավոյան 226/031, AM 
(442) 16.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 

անաս նա բուժական ծառայություններ. կեն-
դանիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոս մետիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20160773  (111) 25385
(220) 20.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 20.06.2026
(730) «Արեգակ» կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Դալար, AM 

(442) 01.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20160774  (111) 25386
(220) 20.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 20.06.2026
(730) «Արեգակ» կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Դալար, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20160775  (111) 25387
(220) 20.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 20.06.2026
(730) «Արեգակ» կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Դալար, AM 
(442) 01.08.2016
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(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20160776  (111) 25388
(220) 20.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 20.06.2026
(730) «Արեգակ» կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Դալար, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20160777  (111) 25389
(220) 20.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 20.06.2026
(730) «Արեգակ» կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Դալար, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

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

_____________________

(210) 20160778  (111) 25390
(220) 20.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 20.06.2026
(730) «Արեգակ» կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Դալար, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20160779  (111) 25391
(220) 20.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 20.06.2026
(730) «Արեգակ» կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Դալար, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գինու և գարեջրի):
_____________________
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(210) 20160785 (111) 25392
(220) 20.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 20.06.2026
(730) «ԷՄՕ այդիաս» ՍՊԸ, Երևան, Հ. Քոչարի 
2ա, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(526) «TRAVEL» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և մուգ կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 39. ճանապարհորդությունների կազ-
մա կերպում:

_____________________

(210) 20160795  (111) 25393
(220) 23.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 23.06.2026
(730) «Գլոբալ կոլիբրի» ՍՊԸ, Երևան, 
Թումանյան 42, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(526) «YEREVAN», «CARD» գրառումները և 
«TOURIST PASS» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, դեղին և կապտականաչ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. մագնիսական ծածկագրով քարտեր. 
միկրոսխեմաներով քարտեր.

դաս 16. քարտեր.
դաս 39. տուրիզմի կազմակերպում:

_____________________

(210) 20160824 (111) 25394
(220) 29.06.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 29.06.2026
(730) Հայկ Համբարչյան, Արարատի մարզ, գ. 
Ղուկասավան, փ. 7, տուն 5, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 

(511) 
դաս 20. ներքնակներ.
դաս 35. ներքնակների վաճառք:

_____________________

(210) 20160835 (111) 25395
(220) 01.07.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 01.07.2026
(730) «Հանի» ՍՊԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 48, 
թիվ 8, 9, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(526) «TOUR & TRAVEL» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ և դեղին գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20160903 (111) 25396
(220) 08.07.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 08.07.2026
(730) Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք 
Ինդսթրի Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 01.08.2016
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(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

հակամանրէային միջոցներ համակարգային 
օգտագործման համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20160930 (111) 25397
(220) 15.07.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 15.07.2026
(730) «Ռոբերտո պլյուս»  ՍՊԸ, Երևան, 
Կոմիտասի 43, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(526) «Sweet Woman» գրառումից բացի մնացած 
բոլոր  գրառումներն  ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապտականաչ, սպիտակ, սև, դեղին, վարդա-
գույն և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. կանացի հիգիենիկ միջադիրներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20160938 (111) 25398
(220) 18.07.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 18.07.2026

(730) «Լավնա» ՍՊԸ, ք. Արմավիր, 
Նալբանդյան 35/12, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոներ:

_____________________

(210) 20160941  (111) 25399
(220) 19.07.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 19.07.2026
(730) «Ադամանդ-Կ» ՍՊԸ, Երևան, Կասյան 7, 
բն. 18, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 

(526) «Ջերմուկի հանքային ջրի հանքավայր» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 37. հանքային ջրի արդյունահանում 
հորատանցքից:

_____________________

(210) 20160943 (111) 25400
(220) 19.07.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 19.07.2026
(730) Էլի Լիլի ընդ Քամփնի, US 
(442) 01.09.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

այն է՝ դեղագործական պատրաստուկներ 
շաքարախտի բուժման համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________
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(210) 20160944 (111) 25401
(220) 19.07.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 19.07.2026
(730) Էլի Լիլի ընդ Քամփնի, US 
(442) 01.09.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

այն է ՝ դեղագործական պատրաստուկներ 
շաքարախտի բուժման համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20160952  (111) 25402
(220) 22.07.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 22.07.2026
(730) Գագիկ Սիմոնյան, Երևան, Հաղթանակի 
9, տուն 26, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

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

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

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

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

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման նյութեր. 
իրեր մաքրման նպատակների համար. 
մետաղական ճիլոպներ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, հախճ-
ապակյա և ճենապակյա իրեր.

դաս 25. հագուստ, մասնավորապես՝ 
գուլպա։

_____________________

(210) 20160958 (111) 25403
(220) 22.07.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 22.07.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր  Իզաբելլա 
Սիրունյան Ռոբերտի, Երևան, Ջրվեժ 
Բանավան 5 շենք, բն. 31, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(526) «LUXURY», «aroma», «PERFUME» գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյկետներ 
չեն:
(511) 

դաս 3. օծանելիք:
_____________________
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(210) 20160962 (111) 25404
(220) 25.07.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 25.07.2026
(730) «Պիրամիդ» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 
Փարաքար, Մայրաքաղաքային 186, AM 
(442) 16.09.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. ժամանցի վայրերի, մասնա-
վորապես` քվեստ սենյակների ծառայություններ 
և զվարճությունների (ժամանցի) կազ-
մակերպում:

_____________________

(210) 20160971  (111) 25405
(220) 27.07.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 27.07.2026
(730) «Սամվելյան դիզայնի և արվեստի 
կենտրոն» ՍՊԸ, Երևան, Մալխասյանց 25/1, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 

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

դաս 43. ժամանակավոր բնակատեղով 
ապահովում:

_____________________

(210) 20160994 (111) 25406
(220) 03.08.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 03.08.2026
(730) «Էֆ Սի մեդիքալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Սարմենի 90, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 

(511) 
դաս 35. կենսաբանական ակտիվ հավե-

լումների վաճառք:
_____________________

(210) 20161014  (111) 25407
(220) 08.08.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 08.08.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Շավարշ 
Հակոբյան, Երևան, Փափազյան 17, բն. 93, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 

(511) 
դաս 14. ոսկյա և արծաթյա զարդեր.
դաս 35. ոսկյա և արծաթյա զարդերի 

վաճառք:
_____________________
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(210) 20161016  (111) 25408
(220) 08.08.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 08.08.2026
(730) «Բրենդ ալկո» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Փարաքար, Մարտի 8-ի փ, տուն 21, AM 
(442) 16.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

(740) Վահագն Պետրոսյան
_____________________

(210) 20161017  (111) 25409
(220) 08.08.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 08.08.2026
(730) «Բրենդ ալկո» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Փարաքար, Մարտի 8-ի փ, տուն 21, AM 
(442) 16.08.2016
(540) 

(526) «BRAND» և «ALCO» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բորդո 
գույնով:
(511) 

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

դաս 35. ալկոհոլային խմիչքների 
մանրածախ կամ մեծածախ վաճառք:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20161036  (111) 25410
(220) 11.08.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 11.08.2026

(730) «Գրին ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 
8,  205 սենյակ, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 

(526) «Eco Solutions», «Bio Technologies» և 
«Organic Products» արտահայտություններն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ կանաչ, կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն.

դաս 31. թարմ մրգեր և բանջարեղեն:
_____________________

(210) 20161040  (111) 25411
(220) 12.08.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 12.08.2026
(730) «Երանգ փեյնտ» ՍՊԸ, Երևան, 
Խորենացու 2 փկղ., տուն 10/ 1, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 

(526) «LIMITED COMPANY» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
կարմիր, կապույտ, սև, բաց մանուշակագույն, 
բեժ, բաց բեժ, բաց երկնագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 2. ներկեր.
դաս 35. առևտուր:

_____________________
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(210) 20161045  (111) 25412
(220) 16.08.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 16.08.2026
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղթանակ 6/17, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ կապույտ, երկնագույն, բաց և մուգ կանաչ, 
դեղնականաչ, սպիտակ և կարմիր գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր. մասնավորապես՝ սերուց քա-
յին կրեմ, հարած սերուցք, մարգարին, կարագ, 
յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների 
համար, կաթնաշոռ, պանիր, եփած կամ 
ֆերմենտացված պանիրներ, յոգուրտ, 
կաթնային ըմպելիքներ, կեֆիր, մածուն, թան:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20161051  (111) 25413
(220) 18.08.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 18.08.2026
(730) Արման Կարապետյան, Երևան, 
Վարդանանց 28 շ., բն. 81, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 

(526) «TV» և «TRADE» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 35. վաճառք, մասնավորապես՝ 
մանրա ծախ վաճառք հեուստագովազդի և 
ինտեր նետային գովազդի միջոցով:

_____________________

(210) 20161061  (111) 25414
(220) 19.08.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 19.08.2026
(730) «Յունիքոմփ» ՓԲԸ, Երևան, Սունդուկյան 
12 ա, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրա գույն և բաց կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

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

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

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

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-
քավորումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապ-
ված հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյու  նա բերական վերլուծումների և 
հետա զոտությունների ծառայություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշա-
կում և կատարելագործում:

_____________________

(210) 20161062  (111) 25415
(220) 19.08.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 19.08.2026
(730) ԱՐԼՈՒՊԱ Ինք., US 
(442) 01.09.2016
(540) 

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

դաս 9. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. համալրված իրականության 
ծրագրային ապահովում շարժական 
սարքերում կիրառելու համար էլեկտրոնային 
տվյալները իրական աշխարհի միջավայրի 
հետ ինտեգրելու համար զվարճանքի, 
գովազդի և կրթության նպատակով. խաղային 
ծրագրային ապահովում համակարգիչների 
համար. վիրտուալ իրականության խաղային 
ծրագրային ապահովում. վիրտուալ 
իրականության ծրագրային ապահովում 
զվարճանքի, գովազդի և կրթության համար. 
վիրտուալ իրականության խաղերի ստեղծման 
համար ծրագրային ապահովում. բժիշկների 
համար վիրտուալ իրականության ծրագրային 
ապահովում փորձնական վիրաբուժություն 
կատարելու համար. վիրտուալ իրականության 
ուսուցողական մոդելավորող ծրագրային 
ապահովում օդային երթևեկության կառա-
վարման ոլորտում. համակարգչային 
սարքավորումներ և համակարգիչների կից 
սարքեր. մարմնի վրա կրվող համակարգիչների 
կից սարքեր. վիրտուալ իրականության 
ականջակալներ.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. խաղային 
սարքավորանք, ներառյալ տեսախաղեր 
խաղալու համար վիրտուալ իրականության 
ականջակալները և սաղավարտները. խաղերի 
կոնսոլներ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
համալրված իրականության տեսանյութերի 
արտադրություն. համալրված իրականության 
առցանց խաղերի տրամադրում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. համա-
կարգչային ծրագրավորման ծառայություններ 
համալրված իրականության տեսանյութերի և 
խաղերի ստեղծման համար. համակարգչային 
խաղային ծրագրային ապահովման և 
վիրտուալ իրականության ծրագրային 
ապահովման մշակում և կատարելագործում. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

45

ՄԱՍ 1

45

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/3 

30 . 1 2 . 20 16

համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20161073  (111) 25416
(220) 23.08.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 23.08.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կամո 
Բաղդասարյան Կառլենի, Երևան, Գլինկայի փ., 
տուն 53, AM 
(442) 16.09.2016
(540) 

(526) «PROFESSIONAL HAND TOOLS» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
սև և շագանակագույն գունային համակցու թյամբ:
(511) 

դաս 8. ձեռքի շինարարական գործիքներ:
_____________________

(210) 20161098  (111) 25417
(220) 26.08.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 26.08.2026
(730) Հայաստանի զարգացման 
նախաձեռնություններ բարեգործական 
հիմնադրամ, Երևան, Մելիք Ադամյան 2/2, AM 
(442) 16.09.2016
(540) 

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

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապա րատներ.

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

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20161099  (111) 25418
(220) 26.08.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 26.08.2026
(730) Հայաստանի զարգացման 
նախաձեռնություններ բարեգործական 
հիմնադրամ, Երևան, Մելիք Ադամյան 2/2, AM 
(442) 16.09.2016
(540) 

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

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

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

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

_____________________

(210) 20161100  (111) 25419
(220) 26.08.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 26.08.2026
(730) Հայաստանի զարգացման 
նախաձեռնություններ բարեգործական 
հիմնադրամ, Երևան, Մելիք Ադամյան 2/2, AM 
(442) 16.09.2016
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(540) 

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

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապա րատներ.

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

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

_____________________

(210) 20161142  (111) 25420
(220) 05.09.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 05.09.2026
(730) Անժելիկա Ղուլյան, Երևան, Կոմիտասի 
7/1, բն. 4, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(526) «BEAUTY SALON» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյկետ չէ:
(511) 

դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառա-
յություններ:

_____________________

(210) 20161178  (111) 25421
(220) 09.09.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 09.09.2026
(730) Սերոբ ՈՒմեդյան, Երևան, Դավիթաշեն 
1-ի թաղ., շ. 41, բն. 45, AM 
(442) 03.10.2016

(540) 

(526) «STORE» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. առևտուր. 
դաս 37. հեռախոսների նորոգում:

_____________________

(210) 20161183  (111) 25422
(220) 13.09.2016 (151) 20.12.2016
   (181) 13.09.2026
(730) Բայեր Քընսյումր Քեըր ԱԳ, CH 
(442) 03.10.2016
(540) 

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

դաս 5. դեղագործական պատրաս տուկ-
ներ. դեղագործական պատրաստուկներ 
ալերգիաների բուժման համար. հակա ալերգիկ 
պատրաստուկներ. հակա հիստամինային 
պատրաստուկներ. հակա խցանիչ պատրաս-
տուկներ. համակցված հակա հիստամինային և 
հակախցանիչ պատ րաստուկներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________
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(210) 20151779  (111) 25423
(220) 11.12.2015 (151) 29.12.2016
   (181) 11.12.2025
(730) «Էլբատ» ՓԲԸ, Երևան, 0043, Շարուրի 
37/29, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

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

քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր 
լուսավորման նպատակների համար. մոմեր, 
պատրույգներ լուսավորման համար.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ 
և շինություններ. մետաղյա նյութեր 
ռելսուղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքանյութեր.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշ խական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ 
մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման 
սարքավորումներ և համակարգիչներ. կրակ-
մարիչներ.

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

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

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

_____________________

(210) 20160219  (111) 25424
(220) 25.02.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 25.02.2026
(730) Զուֆֆա, ԷլԷԼՍի, US 
(442) 01.06.2016
(540) 

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

դաս 25. հագուստ և մարզական հագուստ, 
այն է՝ մարմնի վերնամասի հագուստ, մարմնի 
ներքնամասի հագուստ, գլխարկներ, կոշկեղեն, 
լողազգեստ, ներքնազգեստ, բաճկոններ, 
մարզական տաք հագուստ, ձեռնոցներ, 
գուլպաներ, գլխակապեր (սպորտային 
պարապմունքների ժամանակ քրտինքից 
պաշտպանվելու համար), ջրային վերնազգեստ 
և ձյուդոյի համազգեստ, ամենօրյա հագուստ, 
գիշերազգեստ.

դաս 28. մարզասարքեր, ձեռքով կառա-
վարվող մարզասարքեր. մարզական 
ծանրաքարեր. մարզական ծանրաձողեր. 
նստարաններ վարժություններ կատարելու 
համար, ֆիթնեսի և վարժությունների 
համար նախատեսված սարքավորումներ 
և պարագաներ, այն է՝ վարժությունների 
համար նախատեսված անհատական 
գորգեր և ձեռնոցներ, բռնցքամարտի և 
խառը մենամարտերի համար նախատեսված 
հանդերձանք, այն է՝ մենամարտի 
ձեռնոցներ, խառը մենամարտի ձեռնոցներ, 
բռնցքամարտի ձեռնոցներ, կիզակետով 
թաթմաններ, թաթմաններ բռունցքով 
հարված ընդունելու համար, սրունքի 
պաշտպանիչներ, բռնցքամարտի տանձիկներ, 
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կախովի տանձիկներ, կանգնած տանձիկներ, 
բռնցքամարտում և խառը մենամարտերի 
ժամանակ օգտագործվող պաշտպանիչ 
բարձիկներ, այն է՝ ոտքերին հագնովի 
պաշտպանիչ բարձիկներ, բարձիկներ 
թիրախային հարվածների համար, թայական 
մենամարտերի բարձիկներ և սրունքին հագնովի 
պաշտպանիչ բարձիկներ. կրծքավանդակի 
պաշտպանիչներ և մարմնի պաշտպանիչներ 
բռնցքամարտում և խառը մենամարտերում 
օգտագործելու համար. մարզադաշտային 
գնդակներ. սպորտային գնդակներ, 
պոմպեր սպորտային պարագաները, այն է՝ 
մարզադաշտային գնդակները և սպորտային 
գնդակները փչելու համար.

դաս 41. առողջության ակումբների 
ծառա յություններ, այն է՝ սարքավորումների 
տրամադրում ֆիթնեսի, անհատական դաս-
ընթացների և վարժությունների համար. 
ուսումնա-դաստիարակչական ծառայու-
թյուններ ֆիթնեսի, անհատական դաս-
ընթացների, վարժությունների և խառը 
մենամարտերի բնագավառում. ուսուցողական 
ծրագրերի և պարապմունքների անց-
կացում ֆիթնեսի, անհատական դաս-
ընթացների, վարժությունների և 
խառը մենամարտերի բնագավառում. 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով տեղեկատվության տրամադրում 
ֆիթնեսի, անհատական դասընթացների, 
վարժությունների և խառը մենամարտերի 
բնագավառում. ուսումնա-դաստիարակչական 
ծառայություններ սննդի, առողջության և առողջ 
ապրելակերպի վերաբերյալ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20160220  (111) 25425
(220) 25.02.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 25.02.2026
(730) Զուֆֆա, ԷլԷԼՍի, US 
(442) 01.06.2016
(310) 86/823,263   (320) 17.11.2015    (330) US
        86/823,280   17.11.2015       US
        86/823,299   17.11.2015       US

(540) 

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

դաս 25. հագուստ և մարզական հագուստ, 
այն է՝ մարմնի վերնամասի հագուստ, մարմնի 
ներքնամասի հագուստ, գլխարկներ, կոշկեղեն, 
լողազգեստ, ներքնազգեստ, բաճկոններ, 
մարզական տաք հագուստ, ձեռնոցներ, 
գուլպաներ, գլխակապեր (սպորտային 
պարապմունքների ժամանակ քրտինքից 
պաշտպանվելու համար), ջրային վերնազգեստ 
և ձյուդոյի համազգեստ, ամենօրյա հագուստ, 
գիշերազգեստ.

դաս 28. մարզասարքեր, ձեռքով 
կառավարվող մարզասարքեր. մարզական 
ծանրաքարեր. մարզական ծանրաձողեր. 
նստարաններ վարժություններ կատարելու 
համար, ֆիթնեսի և վարժությունների 
համար նախատեսված սարքավորումներ 
և պարագաներ, այն է՝ վարժությունների 
համար նախատեսված անհատական 
գորգեր և ձեռնոցներ, բռնցքամարտի և 
խառը մենամարտերի համար նախատեսված 
հանդերձանք, այն է՝ մենամարտի 
ձեռնոցներ, խառը մենամարտի ձեռնոցներ, 
բռնցքամարտի ձեռնոցներ, կիզակետով 
թաթմաններ, թաթմաններ բռունցքով 
հարված ընդունելու համար, սրունքի 
պաշտպանիչներ, բռնցքամարտի տանձիկներ, 
կախովի տանձիկներ, կանգնած տանձիկներ, 
բռնցքամարտում և խառը մենամարտերի 
ժամանակ օգտագործվող պաշտպանիչ 
բարձիկներ, այն է՝ ոտքերին հագնովի 
պաշտպանիչ բարձիկներ, բարձիկներ 
թիրախային հարվածների համար, թայական 
մենամարտերի բարձիկներ և սրունքին հագնովի 
պաշտպանիչ բարձիկներ. կրծքավանդակի 
պաշտպանիչներ և մարմնի պաշտպանիչներ 
բռնցքամարտում և խառը մենամարտերում 
օգտագործելու համար. մարզադաշտային 
գնդակներ. սպորտային գնդակներ, 
պոմպեր սպորտային պարագաները, այն է՝ 
մարզադաշտային գնդակները և սպորտային 
գնդակները փչելու համար.
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դաս 41. առողջության ակումբների 
ծառայություններ, այն է՝ սարքավորումների 
տրամադրում ֆիթնեսի, անհատական 
դասընթացների և վարժությունների 
համար. ուսումնա-դաստիարակչական 
ծառայություններ ֆիթնեսի, անհատական 
դասընթացների, վարժությունների և 
խառը մենամարտերի բնագավառում. 
ուսուցողական ծրագրերի և պարապմունքների 
անցկացում ֆիթնեսի, անհատական 
դասընթացների, վարժությունների և 
խառը մենամարտերի բնագավառում. 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով տեղեկատվության տրամադրում 
ֆիթնեսի, անհատական դասընթացների, 
վարժությունների և խառը մենամարտերի 
բնագավառում. ուսումնա-դաստիարակչական 
ծառայություններ սննդի, առողջության և առողջ 
ապրելակերպի վերաբերյալ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20160402  (111) 25426
(220) 30.03.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 30.03.2026
(730) ՕՕՕ «Թոմի Ֆելգեն», RU 
(442) 16.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 40. նյութերի մշակում, մասնա վորա-

պես՝ հղկամշակում, զոդում, քրոմատացում, 
մետաղապատում, գալվանապատում, անագա-
պատում (կլայեկում), դարբնագործություն, 
ֆրեզավորում, ցինկապատում, փորագրում, 
մետաղների մշակում, մետաղների կոփում, 
նիկելապատում, ողորկում հղկանյութերով, 
ներկում, պղնձապատում, մետաղների ձուլում:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

_____________________

(210) 20160403 (111) 25427
(220) 30.03.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 30.03.2026
(730) ՕՕՕ «Թոմի Ֆելգեն», RU 
(442) 16.06.2016
(540) 

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

դաս 40. նյութերի մշակում, մասնա վորա-
պես՝ հղկամշակում, զոդում, քրոմատացում, 
մետաղապատում, գալվանապատում, անագա-
պատում (կլայեկում), դարբնագործություն, 
ֆրեզավորում, ցինկապատում, փորագրում, 
մետաղների մշակում, մետաղների կոփում, 
նիկելապատում, ողորկում հղկանյութերով, 
ներկում, պղնձապատում, մետաղների ձուլում: 
(740) Ռուբեն Մանասերյան

_____________________

(210) 20160458 (111) 25428
(220) 15.04.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 15.04.2026
(730) «Երևան-կաթ» ՍՊԸ, Երևան, գյուղ 
Հաղթանակ, 1-ին փող., AM 
(442) 16.05.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
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համար. դիետիկ նյութեր բուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփա-
պատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20160561  (111) 25429
(220) 10.05.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 10.05.2026
(730) «ՎՍ և Անի Յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(526) «5N» և «Հայկական կոնյակ» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20160587 (111) 25430
(220) 10.05.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 10.05.2026
(730) Նարեկ Ավայան, Երևան, Բագրատունյաց 
2-րդ նրբ., տուն 8, AM 
(442) 16.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

_____________________

(210) 20160640 (111) 25431
(220) 25.05.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 25.05.2026
(730) «Տուն հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Մոսկովյան 
31, բն. 126, AM 
(442) 16.06.2016
(540)
 

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

դաս 35. առևտուր, գովազդ. գործերի 
կառավարում գործարարության ասպարեզում. 
վարչարարական գործունեություն գործարա-
րության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20160715  (111) 25432
(220) 09.06.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 09.06.2026
(730) «Ֆինօպտեկ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 
25, AM 
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(442) 01.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառա յություններ  և  հետազոտություններ 
և դրանց հետ կապված մշակումներ. 
արդյունաբերական վերլուծումներ և 
հետազոտություններ. համակարգչային 
ապարատների և ծրա գրերի մշակում և 
կատարելագործում:

_____________________

(210) 20160716  (111) 25433
(220) 09.06.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 09.06.2026
(730) «Ֆինօպտեկ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 
25, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

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

_____________________

(210) 20160717  (111) 25434
(220) 09.06.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 09.06.2026
(730) «Ֆինօպտեկ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 
25, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 

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

_____________________

(210) 20160718  (111) 25435
(220) 09.06.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 09.06.2026
(730) «Ֆինօպտեկ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 
25, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

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

_____________________

(210) 20160725  (111) 25436
(220) 09.06.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 09.06.2026
(730) «Արատտա Քընսալթինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Թումանյան 23, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 
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(526) «CONSULTING» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
ոսկեգույն և մուգ կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամն աբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների 
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու 
համար.

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

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

_____________________

(210) 20160781  (111) 25437
(220) 20.06.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 20.06.2026
(730) Կիա Մոթորս Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 42. օգտագործված ավտոմեքենաների 

ոլորտում հավաստագրման ծառայություններ 
օգտագործված ավտոմեքենաների վերաբերյալ 
հավաստագրման (հավաստված) ծրագրերի 
միջոցով. հավաստագրման ծառայություններ 
ավտոմեքենաների ոլորտում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20160782  (111) 25438
(220) 20.06.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 20.06.2026

(730) Կիա Մոթորս Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլներ զանազան նպա -

տակներով փոխադրման համար. ավտո-
մոբիլների համար կառուցվածքային մասեր 
և համալրող դետալներ. ավտոմոբիլների 
դռների բռնակներ. անվտանգության 
բարձիկներ (անվտանգության միջոցներ 
ավտոմոբիլների համար). հողմապակիների 
ապակեմաքրիչներ. շարժիչների ծածկոցներ 
ավտոմոբիլների համար. օդապոմպեր 
(տրանսպորտային միջոցների պիտույքներ). 
հետևի դիտահայելիներ ավտոմոբիլների 
համար. ավտոմոբիլների թափարգելներ. 
ավտոմոբիլների թափքեր. հողմապակիներ 
ավտոմոբիլների համար. մանկական 
անվտանգ նստոցներ ավտոմոբիլների 
համար. ղեկանիվներ ավտոմոբիլների 
համար. ոտնատեղեր ավտոմոբիլների համար. 
անիվներ ավտոմոբիլների համար. պատյաններ 
ավտոմոբիլների նստոցների համար. շարժիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20160788 (111) 25439
(220) 21.06.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 21.06.2026
(730) Արմեն Ֆերոյան, Երևան, Գրիբոյեդովի 
11, բն. 26, AM 
(442) 18.07.2016
(540) 
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(526) «ARM NATURAL» արտահայտությունը և 
«100% natural» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, կանաչ և բեժ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 29. մրգային պահածոներ:
_____________________

(210) 20160816  (111) 25440
(220) 27.06.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 27.06.2026
(730) Սամսունգ Ք ընդ Թ Քորփորեյշըն, KR 
(442) 16.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 

ջրեր (ըմպելիքներ). գազավորված ջուր. հան-
քային ջրեր (ըմպելիքներ). ոչ ալկոհոլային 
վիտամինացված ըմպելիքներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. պրոտեինով հարստացված 
սպոր տային ըմպելիքներ. մրգահյութեր. 
բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). բաղա-
դրություններ հանքային ջուր պատրաստելու 
համար. բաղադրություններ գազավորված  
ջուր պատրաստելու համար. ածիկի քաղցու 
(քաղցրահյութ). շարբաթ (ըմպելիք):
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20160933 (111) 25441
(220) 15.07.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 15.07.2026
(730) «Արատտա Քընսալթինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Թումանյան 23, AM 
(442) 01.08.2016

(540) 

(526) «CONSULTING» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
ոսկեգույն և մուգ կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

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

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքա վորումների տեղակայում.

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անաս նա  բուժական ծառայություններ. կեն-
դա նիների և մարդ կանց հիգիենիկ և 
կոսմե տի կական ծառայություններ. գյուղա-
տնտե սական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայու-
թյուններ. անվտանգության ծառայություններ 
սեփականության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար:

_____________________
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(210) 20160945 (111) 25442
(220) 20.07.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 20.07.2026
(730) «Սանիթեք» ՍՊԸ հայաստանյան 
մասնաճյուղ, Երևան, Շիրակի 3-րդ նրբ. , թիվ 
2, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կանաչ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա-
տեսված են օգտագործելու արդյունաբերա կան 
և գիտական նպատակներով, լուսա-
նկարչության, գյուղատնտեսության, այգե-
գործության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ-
մարող բաղադրություններ. քիմիական 
նյութեր մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակներով օգտագործելու համար, 
ներառյալ` պարատանյութ.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ, աղբա-
հանության մեքենաներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-

կարասի և սպասք. ներառյալ՝ աղբամաններ, 
աղբի տարաներ, աղբարկղեր.

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

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրում-
ներ, ներառյալ՝ թափոնների, աղբի փոխադրում 
և պահպանում.

դաս 40. նյութերի մշակում, ներառյալ 
թափոնների մշակում, վերամշակում, 
թափոնների և աղբի մշակում, թափոնների 
և վերամշակման ենթակա նյութերի 
դասակարգում, թափոնների և աղբի այրում, 
թափոնների և աղբի ոչնչացում:

_____________________

(210) 20161024  (111) 25443
(220) 09.08.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 09.08.2026
(730) «Հեռթ» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Վրացյան 71, 
բն. 34, AM 
(442) 16.09.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
կապույտ, կանաչ, շագանակագույն, սպիտակ և 
մանուշակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. զվարճությունների ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20161025  (111) 25444
(220) 09.08.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 09.08.2026
(730) «Հեռթ» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Վրացյան 71, 
բն. 34, AM 
(442) 16.09.2016
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(540) 

(526) «THE WISE PARROT» և «he prefers Solo-
mon» գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կանաչ, դեղին,  մանուշակագույն, 
սպի տակ, սև և գազարագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 41. զվարճությունների ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20161026  (111) 25445
(220) 09.08.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 09.08.2026
(730) «Հեռթ» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Վրացյան 71, 
բն. 34, AM 
(442) 16.09.2016
(540) 

(526) «…and his best friend» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, կապույտ, մանուշակագույն, սև, սպիտակ 
և շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. զվարճությունների ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20161027  (111) 25446
(220) 09.08.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 09.08.2026
(730) «Հեռթ» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Վրացյան 71, 
բն. 34, AM 
(442) 16.09.2016
(540) 

(526) «the best helpers to find treasures» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
սև, սպիտակ, շագանակագույն և վարդագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. զվարճությունների ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20161028  (111) 25447
(220) 09.08.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 09.08.2026
(730) «Հեռթ» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Վրացյան 71, 
բն. 34, AM 
(442) 16.09.2016
(540) 

(526) «Family Entertainment Park» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
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դեղին, կապույտ, կանաչ, կարմիր, սպիտակ, 
սև, շագանակագույն և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. զվարճությունների ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20161039  (111) 25448
(220) 12.08.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 12.08.2026
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20161064  (111) 25449
(220) 22.08.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 22.08.2026
(730) «Սմարտդենտ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-
Նովա 26, բն. 7, AM 
(442) 16.09.2016
(540) 

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

դաս 44. դիմածնոտային  ախտորոշում:
_____________________

(210) 20161065  (111) 25450
(220) 22.08.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 22.08.2026
(730) «Տավուշ հոլդինգ» ՍՊԸ, Տավուշի մարզ, 
գ. Ոսկեվան, 2-րդ փող., տուն 21, AM 
(442) 17.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա-

տեսված են օգտագործելու արդյունաբերա կան 
և գիտական նպատակներով, լուսա-
նկարչության, գյուղատնտեսության, այգե-
գործության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ-
մարող բաղադրություններ. քիմիական նյութեր 
պատրաստուկներ մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական նպա-
տակներով օգտագործելու համար.

դաս  2.   ներկեր,  արծնուկներ,  լաքեր.   
մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը 
քայքայումից պաշտպանող նյութեր. 
ներկանյութեր. խածատող, սևեռակայող 
նյութեր, չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր 
և փոշենման մետաղներ գեղանկարչության, 
գեղազարդման նպատակների և գեղար-
վեստական տպա գրության համար.
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դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ.

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

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

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

դաս 8. ձեռքի գործիքներ (ձեռքով կառա-
վարվող). դանակավոր իրեր, պատառաքաղներ 
և գդալներ. սառը զենք. ածելիներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 

գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների, 
աչքերի և ատամների պրոթեզներ. ոսկրա-
բուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու համար.

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

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

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. 
զարդեղեն (ոչ թանկարժեք). թանկարժեք 
քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ 
սարքեր.

դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, 

ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից 
պատրաստված իրեր. մասնակի մշակված 
պլաստմասսայից իրեր. խծուծման, խցման 
և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն 
խողովակներ.

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

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

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առա-
սաններ. ցանցեր. վրաններ, ծածկարաններ, 
բրեզենտ. առագաստներ. պարկեր. 
խծուծման նյութեր (բացառությամբ թղթից, 
ստվարաթղթից, ռետինից և պլաստմասսայից 
պատրաստվածների). մանածագործական 
թելքահումք.

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածա-
գործության համար.

դաս 24. գործվածքներ և դրանց փոխա-
րինիչներ. անկողնու ծածկոցներ և սեղանի 
ծածկոցներ.

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

դաս 33. հայկական կոնյակ, (բրենդի):
_____________________

(210) 20161072  (111) 25451
(220) 23.08.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 23.08.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լարիսա 
Խաչատրյան Ժորայի, Երևան, Կոմիտասի 
24/3, AM 
(442) 16.09.2016
(540) 

(526) «SHAURMA» և «ՇԱՈՒՐՄԱ» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

_____________________

(210) 20161076  (111) 25452
(220) 23.08.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 23.08.2026
(730) Արմեն Պողոսյան, UA 
(442) 01.09.2016
(540) 

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

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20161081  (111) 25453
(220) 24.08.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 24.08.2026
(730) «Ռուսալ Արմենալ» ՓԲԸ, Երևան, 
Գրիբոյեդովի 25, AM 
(442) 16.09.2016
(540) 

(526) Բացի «ԱՐՄԵՆԱԼ» և «АРМЕНАЛ» բառերից, 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտներ չեն:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, կարմիր, սպիտակ, մոխրագույն և սև 
գունա յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 6. ալյումինե փայլաթիթեղ.
դաս 16. նրբաթիթեղ:

_____________________

(210) 20161187  (111) 25454
(220) 13.09.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 13.09.2026
(730) Արմեն Կոստանյան, Երևան, Դավիթաշեն 
1-ի թաղ., շ. 40, բն. 2, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(526) «Cosmetics» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
վարդագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ 
մազերի համար. 

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

_____________________

(210) 20161251  (111) 25455
(220) 22.09.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 22.09.2026
(730) «Չափագիտության ազգային 
ինստիտուտ» ՓԲԸ, Երևան, Կոմիտասի պող. 
49/4, AM 
(442) 17.10.2016

(540) 

(511) 
դաս 42. չափաբերում (չափումներ), չափ-

ման միջոցների ստուգաչափում, տեսակի 
հաստատում:

_____________________

(210) 20161268  (111) 25456
(220) 24.09.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 24.09.2026
(730) Վարազդատ Ստեփանյան, Կոտայքի 
մարզ, գ. Մեղրաձոր, 3-րդ փ., շ. 68/3, բն. 24, 
AM 
(442) 17.10.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղնածիրանագույն և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 3. օճառներ, մարմնի և դեմքի յուղեր, 
մարմնի կրեմներ, շամպուններ, ձեռքի կրեմներ, 
մազերի լավորակիչներ, մազերի լոսյոններ, 
լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար, պատրաստուկներ մազերն 
ուղղելու համար, պատրաստուկներ մազերը 
գանգրացնելու համար, պատրաստուկներ 
լվացքի համար, լվացող միջոցներ, եթերային 
յուղեր, կոսմետիկական յուղեր.
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դաս 35. մանրամեծածախ առևտրային 
գործունեություն, մանրածախ առևտրի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով:

_____________________

(210) 20161269  (111) 25457
(220) 24.09.2016 (151) 29.12.2016
   (181) 24.09.2026
(730) Վարազդատ Ստեփանյան, Կոտայքի 
մարզ, գ. Մեղրաձոր, 3-րդ փ., շ. 68/3, բն. 24, 
AM 
(442) 17.10.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղնա-
ծիրանագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. օճառներ, մարմնի և դեմքի յուղեր, 
մարմնի կրեմներ, շամպուններ, ձեռքի կրեմներ, 
մազերի լավորակիչներ, մազերի լոսյոններ, 
լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար, պատրաստուկներ մազերն 
ուղղելու համար, պատրաստուկներ մազերը 
գանգրացնելու համար, պատրաստուկներ 
լվացքի համար, լվացող միջոցներ, եթերային 
յուղեր, կոսմետիկական յուղեր.

դաս 35. մանրամեծածախ առևտրային 
գործունեություն, մանրածախ առևտրի նպա-
տակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով:  

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

3127  22.03.2026 Քոնսթըլեյշն Բրենդզ Յու.Էս. Օփըրեյշնզ, Ինք., US

3350  28.11.2026 Ֆորդ Մոթոր Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

3351  10.12.2026 Ֆորդ Մոթոր Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

3646  15.01.2027 Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

3676  04.06.2027 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB

3709  05.12.2026 Ֆուջիֆիլմ Քորփորեյշն, JP

3797  15.01.2027 Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

3798  27.01.2027 Դիսքավըր Ֆայնեյշլ Սըրվիսիզ, US

3800  27.01.2027 Դիսքավըր Ֆայնեյշլ Սըրվիսիզ, US

3801  27.01.2027 Դիսքավըր Ֆայնեյշլ Սըրվիսիզ, US

3811  20.01.2027 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

3868  20.01.2027 Օրիոն Քորփորեյշն, KR

3931  05.02.2027 ՄաքԴոնալդս Քորփորեյշն, Դելավերի ընկերություն, US

3979  05.02.2027 ՄաքԴոնալդս Քորփորեյշն, Դելավերի ընկերություն, US

3980  05.02.2027 ՄաքԴոնալդս Քորփորեյշն, Դելավերի ընկերություն, US

3981  05.02.2027 ՄաքԴոնալդս Քորփորեյշն, Դելավերի ընկերություն, US

4039  05.02.2027 ՄաքԴոնալդս Քորփորեյշն, Դելավերի ընկերություն, US

4040  05.02.2027 ՄաքԴոնալդս Քորփորեյշն, Դելավերի ընկերություն, US

4041  05.02.2027 ՄաքԴոնալդս Քորփորեյշն, Դելավերի ընկերություն, US

4042  05.02.2027 ՄաքԴոնալդս Քորփորեյշն, Դելավերի ընկերություն, US

4043  05.02.2027 ՄաքԴոնալդս Քորփորեյշն, Դելավերի ընկերություն, US

4044  05.02.2027 ՄաքԴոնալդս Քորփորեյշն, Դելավերի ընկերություն, US

4105  22.11.2026 ՍԵԳԱ Գեյմզ Քո., Լթդ., JP

4249  05.11.2027 Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US

4250  05.11.2027 Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US

4338  02.12.2027 ՄաքԴոնալդս Քորփորեյշն, Դելավերի ընկերություն, US

4461  11.12.2026 Դը Ջիլեթ Քամփնի ԼԼՔ, US

11408  26.04.2026 ԻՏՈ Ինթերնեյշնլ ԼԹԴ, CN

11590  11.09.2026 Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվեննոստյու «Գերոֆարմ», RU

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

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

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

11813  28.12.2026 «Սոֆտեքս» ՍՊԸ, ք. Երևան, Տյուլենինի 20/1, AM

11901  05.02.2027 «Առաջին հիփոթեքային ընկերություն» ունիվերսալ վարկային 

     կազմակերպություն ՍՊԸ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 10, թիվ 122, AM

11925  13.11.2026 Ա. Մենարինի, Ինդուստրիե Ֆարմաչուետիկե Ռիունիտե Ս.Ր.Լ., IT

11926  13.11.2026 Ա. Մենարինի, Ինդուստրիե Ֆարմաչուետիկե Ռիունիտե Ս.Ր.Լ., IT

11927  16.11.2026 Բուրլինգ Լիմիթեդ, VG

11980  22.02.2027 «Սեֆ ինտերնեյշնլ ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն» ՍՊԸ, 

     Երևան, Երվանդ Քոչարի 19/1, AM

12022  08.11.2026 Մադրքեըր ՅուՔեյ Լիմիթիդ, GB

12038  05.12.2026 «Արսանիտ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Երևանյան 110, AM

12143  19.01.2027 Էլի Լիլի ընդ Քամփնի, US

12167  27.03.2027 Վայեթ ԼԼՔ, US

12248  16.11.2026 Իքսայդ Թեքնոլոջիս Ս.Ա., PL

12422  14.12.2026 «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի փ. 86/1, AM

12423  28.12.2026 «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի փ. 86/1, AM

12424  28.12.2026 «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի փ. 86/1, AM

12554  30.01.2027 Սիսքոու Թեքնոլըջի, Ինք., US

12747  20.06.2027 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US

12801  30.08.2027 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US

12816  16.07.2027 Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US

12817  16.07.2027 Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US

12945  08.12.2026 Բինաթոն Ինդասթրիս Լիմիթիդ, TC

12950  16.07.2027 Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US

12951  16.07.2027 Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US

12956  04.10.2027 Սիսքոու Թեքնոլըջի, Ինք., US

13565  26.06.2027 Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US

13566  26.06.2027 Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US

13567  26.06.2027 Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US

13568  26.06.2027 Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US

14283  16.10.2027 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US
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Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման 
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի

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

(210) 20161258
(220) 23.09.2016
(730) «Ալիս ջուելրի» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 
21, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. մագնիսական տեղեկակիրներ, 

տեղեկատվական մշակման սարքավորումներ և 
համակարգիչներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում.

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

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործ առնություն-
ներ. անշարժ գույքի հետ կապված գործառնություն-
ներ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություն ներ և դրանց հետ կապված 
հետազոտու թյուններ և մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումների և հետազոտությունների 
ծառայություններ. համակարգչային ապարատների 
և ծրագրերի մշակում և կատարելագործում:

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

(210) 20161293
(220) 28.09.2016
(730) «Յուգօպտտորգ-23» ՍՊԸ, RU 
(540) 

(511) 
դաս 29.  խոհարարության մեջ օգտագործվող 

սպիտակուցներ,  ջրիմուռի սննդային էքստրակտ, 
ժելատին, սննդային ճարպեր, անձրուկ ներ, 
գետնա նուշի յուղ, կարագ, սննդային կակաոյի 
յուղ, կոկոսի պինդ կարագ, սերուցքային կրեմ, ձվի 
սպիտա  կուց, արյունախառն երշիկ, արգանակներ, 
բաղադրություններ արգանակ պատրաստելու 
համար, ձկնկիթ, պահածոյացված մրգեր, երշիկեղեն, 
կարտոֆիլի չիպսեր, թթու կաղամբ, չորացրած 
կոկոսի ընկույզ, կանճրակի  յուղ, արգանակային 
կոնցետրատներ, շաքարի օշարակի  մեջ եփված 
պտուղներ կամ հատապ տուղներ, սառեցված մրգեր, 
ապուրներ, չամիչ,  մանր վարունգ (թթու դրած), 
պահածոյացված բանջարեղեն, ջերմա մշակված 
բանջարեղեն, չորացված բանջարեղեն, սննդային 
յուղեր, սերուցք (կաթա  մթերք), պանիրներ, 
շոկոլոդա պատ մրգեր, կրոկետներ, արմավ, կաթ, 
անկենդան խեցգետին, ձկան ֆիլե, կաթնային 
սերող ֆերմենտներ, ջերմամշակված մրգեր, 
մրգային դոնդող, մրգային քերուկ, միս, անկենդան 
ձուկ, սննդային դոնդող, մսով դոնդող, թռչնամիս, 
պահածոյացված սոայի հատիկներ  սննդի համար, 
սննդային ճարպերի պատրաստման համար 
ճարպային նյութեր, ճարպային խառնուրդներ 
բուտերբրոդ ների համար, անկենդան ծովատառեխ, 
անկենդան ծովային խեցգետին (օմար), սննդային 
եգիպտացորենի ձեթ, սննդային արմավենու 
յուղ, սննդային քունջութի յուղ, խոզապուխտ, 
ձվի դեղնուց, բանջարեղենային ապուրներ, բան-
ջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու համար, 
մսային  լուծամզուքներ (էքստրակտներ), կեֆիր 
(կաթնային ըմպելիք), կաթնային ըմպելիքներ 
կաթի պարունակությամբ, կաթնային շիճուկ, 
կաթնամթերք, խոզաճարպ, պահածոյացված  ոսպ, 
մարգարին, մարմելադ բացի հրուշակեղենային 
արտադրանքից, սննդային ոսկրածուծ, սննդային 
արմավի յուղ, մշակված ընկույզ, ձու, ձվի փոշի, 
լյարդի պաշտետներ, պահածոյացված սոխ, պահա-
ծոյացված ձիթապտուղ, սննդային ձիթապտղի ձեթ, 
սննդային ոսկրային յուղ, խոհարարական նպատակ-
ների համար պեկտիններ, կծու համեմունքով 
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մանրացրած բանջարեղենով մարինադ (պիկուլի), 
պիկուլի, կոնսերվացված ոլոռ, նրբերշիկ, ապուրների 
պատրաստման համար բաղադրամասեր, տոմատի 
խյուս, բանջարեղենային աղցաններ, խոզի սննդա-
յին ճարպ, մրգային աղցաններ, անկենդան 
սարդինա, անկենդան սաղմոն, կենդանական 
սննդա յին յուղեր, անկենդան տունեց, տոմատի 
հյութ սննդի պատ րաստման համար, արևածաղկի 
ձեթ, սիրտ, թոք (կենդանու ներքին օրգաններ) 
կոնսեր վացված գետ նասունկ, անկենդան տնական 
թռչուն, մրգային քերուկ, ջարդած նուշ, մշակված 
գետ նանուշ, պահածոյացված սնկեր, կոկոսի յուղ, 
կոկոսի հեղուկ յուղ, պահածոյացված լոբի, լյարդ, 
ձկնեղենային մթերք, մրգային չիպսեր, կլեմներ 
(անկենդան), սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր, 
բազմաոտ ծովա խեցգետին, պահածոյացված ձուկ, 
պահա  ծոյացված միս, անկենդան ծովախեցգետին, 
սոյայի կաթնաշոռ, կաթնասեր ծեծած, խոզի միս, 
ձկան պահածոներ, սննդի մեջ օգտագործվող ձկան 
ալյուր, մրգային պահածոներ, մսային պահածոներ, 
կարտոֆիլի բլիթներ, աղ դրած ձուկ, բանջա-
րեղենային պահածոներ, նրբերշիկ պաք սիմատի 
մեջ, կարտոֆիլի փաթիլներ, խնձորի խյուս, լորա-
մրգի խյուս, հումուս (թուր քական ոլոռի մածուկ), 
ծովային ջրիմուռներ տապակած, մրգային հիմքով 
թեթև նախուտեստ, պեպսինի խմորիչ, կիմ չի (ֆեր-
մենտացված բանջարեղենով ուտեստ), սոյայից կաթ 
(կաթի փոխարինող), կաթնային կոկտելներ, այւ|ար 
(պահածոյացված պղպեղ), մշակված արևածաղկի 
սերմեր, ձկան մուս, ոչ ալկոհոլային էզգ-նոզ, 
բաեջարեղենային մուս, ձկան ձկն կիթ մշակված, 
մշակված սերմեր, սննդի մեջ օգտա գործվող հալվե, 
պահածոյացված սխտոր, սպիտակուցի բարձր 
պարունակությամբ կաթ, կտավատի յուղ խոհա-
րարական նպատակների համար, ցածր կալորիա-
կանությամբ կար տոֆիլի չիպսեր, խոհա րարական 
նպատակների համար լեցիտին, կաթնային ֆեր-
մենտներ խոհարարական նպատակների համար, 
կոմպոտներ (եփված մրգերով դեսերտ), խտացված 
կաթ, թթվասեր (մերած սերուցք), ռեաժենկա (եփված 
կաթի կաթնաթթվային մերումով), պրոստոկվաշա 
(թթվեցրած կաթ), տոմատի մածուկ, դդմիկ 
խավիար, սմբուկի խավիար, գետնանուշի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար, նուշի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար, բրնձի կաթ 
(կաթի փոխարինող), պահածոյացված արտիշոկ, 
վերամշակված մրգերով կոմպոզիցիաներ, չոր 
կաթ, շաքարակալած ընկույզ, բուրավետացված 

ընկույզ, մշակված պնդուկ, պահածոյացված 
հատապտուղներ:

դաս 30. բուրավետային  հավելումներ, բադյան, 
բիսկվիտ, նրբաբլիթներ, բրիոշներ, թխվսւծքաբլիթ, 
վանիլին (վանիլի վտխարինող), վանիլ (բուրումնալից 
նյութ), վաֆլի, վերմիշել, բուրավետացված սուրճի 
նյութեր, բնական քաղցրացնող նյութեր, կապա-
կցող նյութեր երշիկեղենի համար, կապակցող 
նյութեր սառույցի համար, ծովի ջուր սննունդ պատ-
րաստման համար, սննդային գլյուկոզա, մանանեխ, 
խմորիչ, սննդամթերքների մեջ օգտա գործվող 
խտեցնող նյութեր, բրնձով թեթև նախուտեստներ, 
թեթև նախու տեստներ հացա հատիկի հիման 
վրա, սուրճի փոխարինիչներ, բուսական սուրճի 
փոխա րինիչներ,հրուշա կեղեն, աման որյա տոնա-
ծառը զարդարելու հրուշակեղենից նյութեր, 
դոնդողանման խոհարարական ապրանք ներ, 
միջուկի գերա կայությամբ քաղցր խմորից հրուշա-
կեղեն, գետնանուշով հրուշակեղեն, նուշի հիմքով 
խոհարա րական ապրանք ներ,մակարո նեղեն, 
բուլկի ներ, սառեցված յոգուրտ, կակաո, կակաոի 
հիմքով մթերքներ, կապերսներ, կարամելներ, կաթ-
նային կաշաներ, կիշ (պիրոգ-թխվածքներ խոզա-
ճարպի մանր կտորներով), սննդային սոսինձ, 
կոնֆետներ, մատուտակ-կոնֆետներ, անանուխի 
կոնֆետներ, սուրճ, սուրճի հումք, սննդային օսլա, 
կրեկեր, եգիպտացորենի հատիկներ, սննդային 
հատիկավորներ, աղացած եգիպտացորեն, 
տապակած եգիպտացորեն, կուլեբյակ, սննդային 
կուրկումա, կուսկուս, ամուրից համեղ ուտեստներ, 
լապշա, սառեցնելու համար սառույց, բնական 
կամ արհեստական սառույց, սննդային սառույց, 
անանուխի կոնֆետներ, բրնձե բլիթներ, մալտոզա, 
մսւմսւլիգա, մարցիպան,կաթնային քաղցր 
զանգված խոհա րարական իրերի համար (եփովի 
կրեմ), մեղր, մեղրի փեթակի կաթ (բացառությամբ 
բժշկական նպատակների օգտագործման համար), 
պաղ պաղակ, մրզային պաղպաղակ, ալյուր, մյուսլի, 
խոհա րարական նպատակների համար անանուխ, 
կակաո-կաթնային հյութեր, սուրճ– կաթնային 
հյութեր, սոււրճով հյութեր, թեյի հիման վրա 
հյութեր, շոկոլադային– կաթնային հիմքով հյութեր, 
շոկոլադային հիմքով հյութեր, կակաոի հիմքով 
հյութեր, ոչ բժշկական թուրմ, ջարդած վարսակ, 
մաքրած վարսակ, մուսկաթ ընկույզ, պաստիլներ 
(հրուշակեղենային), պատոկա, պղպեղ, պետիֆուր, 
թխվսւծքաբլիթ, պիրոզ, պիցցա, պոմադկա 
(խոհարարական իրեր), պոպկոռն,պաղպաղակի 
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համար փոշի, պրսւլինե, համեմունքներ, տնային 
պայմաններում մսի փափկեցման համար 
մթերքներ, հատիկավոր մթերքներ, ամուրից 
մթերքներ, վարսակից պատրաստված մթերքներ, 
պրոպոլիս, պրյանիկ, համեմունքներ, պուդինգ,  
փոշի հրուշակեղենի համար, ռավիոյի, մաստակ 
բացառությամբ բժշկական նպատակների օգտա-
գործման համար), բրինձ, գարնանային ռուլետ (հում 
բանջարեղեն բրնձե բլիթով փաթաթված), շաքար, 
անիսոնի սերմ, քաղցր խմոր հրուշակեղենի համար, 
քաղցրեղեն, սննդային սոդա, ածիկ, սննդամթերքի 
պահածոյացման աղ, ճաշի աղ, նեխուրի աղ, 
սպագեատի, համեմունքներ, կայաու նարարներ 
խփված սերուցքի համար, չորահսւց, պաքսիմատ, 
սուշի, սենդվիչներ, խմորիչի  հաբեր (բացառությամբ 
բուժական նպատակների համար կիրառվող), 
մրգային-հատապտղային տորթեր, պահածոյացված  
կանաչի (համեմունքներ), խոհարարական նպա-
տակների համար քաղցր խմորից զարդեր, 
քացախ, հալվա, հաց, հացաբուլկեղեն, թթխմորով 
հաց,հատի կավոր մթերքներից փաթիլներ, ցիկորի, 
թեյ, առույցով թեյ, շոկոլադ, ածիկի էկստրատ, 
սննդային էսենցիա (բացառությամբ եթերային էսեն-
ցիայի և եթերային յուղերի)։

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

(210) 20161386
(220) 24.10.2016
(730) «Ինտելեկտուալ ռենեսանս» հիմնադրամ, 
Երևան, Արաբկիր 21, շ. 10, բն. 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

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

(210) 20161387
(220) 24.10.2016
(730) «Ինտելեկտուալ ռենեսանս» հիմնադրամ, 
Երևան, Արաբկիր 21, շ. 10, բն. 8, AM 

(540) 

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

գործ ունեություն. դրամավարկային գործ առնու-
թյուն ներ. անշարժ գույքի հետ կապված գործ առնու-
թյուններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում:

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

(210) 20161415
(220) 31.10.2016
(730) Նսար Ջեներալ Թրեյդինգ Էլ.Էլ.Սի, AE 
(540) 

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

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

(210) 20161424
(220) 02.11.2016
(730) Եվրոֆարմ (ՅուՔեյ) Քո ԼԹԴ, GB 
(540) 

(511) 
դաս 5. պատրաստուկներ օդի մաքրման 

համար. հականեխիչներ. հականեխիչ բամբակ. 
ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ նպատակների 
համար. մանրէա սպաններ. ծծմբային ձողիկներ 
(ախտա  հանիչ միջոցներ). դեղա միջոցներով 
տոգոր ված անձեռո ցիկներ. ախտահանիչ միջոց-
ներ քիմիական զուգարանների համար. օժանդակ 
միջոցներ բժշկական նպատակների համար. 
հոտազերծիչներ հագուստի կամ մանածա-
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գործվածքային արտա դրանքի համար. օդը 
թարմաց  նող հոտա զերծիչներ.

դաս 35. օգնություն գործարարության 
(բիզնեսի) կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների մասին. 
ադագրերի փակցնում, արտաքին գովազդ. 
ներմուծման-արտահանման գործակալությունների 
ծառայություններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործա  կալու թյունների ծառա  յություններ. գով-
ազդային նյութերի տարածում. ապրանքների ցուցա-
դրում. գովազդային նյութերի առաքում. գովազդային 
նյութերի նորացում. նմուշների տարածում. 
աճուրդային վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
հետազոտություններ գործարարու թյան (բիզնեսի) 
ասպա րեզում. գովազդային նյութերի վարձույթ. 
գով ազդային տեքստերի հրա տարակում. 
գովազդ. ռադիո գովազդ. կոնյուկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտություններ. 
հեռուստա գովազդ. ցուցափեղկերի ձևավորում. 
գովազդային գործակալությունների ծառա-
յու թյուն ներ. մանեկենների ծառայություններ 
ապրանքները գովազդելու կամ խրախուսելու 
համար. շուկայագիտական (մարքեթինգային) 
հետա զոտու թյուններ. ցուցա   հանդեսների կազմա -
կերպում առևտրային կամ գով ազդային նպա-
տակ ներով. գործնական տեղեկատվություն. 
հասարա  կական կարծիքի հետազոտում. վճարման 
փաստաթղթերի նախապատրաստում. տարածք -
ների վարձակալում գովազդի տեղա դրման 
համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ 
անձանց համար. գովազդ փոստով. առևտրա կան 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. ինտե-
րակտիվ գովազդ համակարգչային ցանցում. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում և ձեռնարկա-
տերերին ապրանքներով ապահովում). գով-
ազդային ժամանակի վարձույթ զանգվածային 
տեղեկա տվության բոլոր միջոցներում. մամաուլի 
տեսություն. մանրածախ վաճառքի նպատակով 
ապրանքների ցուցադրում բոլոր լրատվա-
միջոցներով. գովազդի մանրակերտում. գով-
ազդային ֆիլմերի արտադրություն. մարքեթինգ 
(շուկայավարում). հեռուս տա  մարքեթինգի ծառա -
յություններ. դեղագործական միջոցների, անասնա-
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկներ և 
բժշկական նշանակության նյութերի մեծածախ 
կամ մանրածախ վաճառք. վաճառասեղանների 

վարձույթ, վաճառքի ցուցափեղկերի (ստենդների) 
վարձույթ. վաճառքի օժանդակման համար 
որոնման համակարգի օպտիմալացում. 
գովազդային ծառայություններ «վճարել մեկ 
կտտոցով», PPC ծառայություններ. առևտրային 
միջնորդություն (ծառայություն). երրորդ անձանց 
առևտրային գործառնությունների համաձայնեցում 
և կատարում (կնքում). գործարար (բիզնես) 
տեղեկատվության տրամարում վեբ-կայքերի 
միջոցով. առցանց վաճառատեղի տրամադրում 
գնողներին և ապրանքներ և ծառայություններ 
վաճառողներին. գովազդային նյութերի ձևավորում. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. առևտրային 
կամ գով ազդային նպատակներով վեբ-կայքերի 
ցանկի տրամադրում. գով ազդային սցենար ների 
տեքստերի կազմում:        

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

(210) 20161445
(220) 08.11.2016
(730) «Դետսկիյ Միր» հանրային 
բաժնետիրական ընկերություն, RU 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:

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

(210) 20161446
(220) 08.11.2016
(730) «Դետսկիյ Միր» հանրային 
բաժնետիրական ընկերություն, RU 
(540) 
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(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:

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

(210) 20161461
(220) 10.11.2016
(730) «Արտ թիմ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
18, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվար ճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոց առումների կազմակերպում:

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

(210) 20161464
(220) 11.11.2016
(730) «Ինտերնետ պրոջեքտս» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Քաջազնունու 9/118, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. տարբեր տեսակի ապրանքների 

իրացում, ներառյալ՝ մեծածախ և մանրածախ 
առևտրի խանութների համակարգերի միջոցով 
ապրանք ների իրացում.

դաս 39. տարբեր տեսակի ապրանքների առա-
քում.

դաս 43. սննդամթերքի պատ րաստում, 
առաքում, մատու ցում և սեղանի ձևավորում (քեյթ-
րինգ): 

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

(210) 20161477
(220) 15.11.2016
(730) «Վայք գրուպ» ՓԲԸ, ք. Վայք, Մոզ 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. չրեր.
դաս 31. թարմ մրգեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, գինի:

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

(210) 20161488
(220) 15.11.2016
(730) Վինքլով Հոլդինգ Բ.Վ., NL 
(540) 

(511) 
դաս 1. մանրէաբանական կուլտուրաներ 

սննդա մթերքի մեջ ավելաց նելու համար. պրոբիոտիկ 
ման րէ ական բաղադրություններ (ոչ բժշկական 
նպատակ ներով օգտագործվող). մանրէաբանական 
պատ րաստուկներ ոչ բժշկական նպատակների 
համար. վիտամիններ սննդային հավելույթների 
արտա դրության  համար. չմշակված սննդային 
պրոտեին. սնուցիչ նյութեր կենդանի բջիջների 
մշակման համար (ոչ բժշկական նպա տակներով 
օգտա գործվող). մանրէ սննդային արտադրության 
մեջ օգտագործվելու համար. մանրէաբանական 
արտա դրանք (ոչ բժշկական կամ անասնաբուժական 
նպա տակներով օգտագործվող):

դաս 5. մանրէաբանական պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. պրոբիոտիկ 
մանրէական բաղա դրություններ բժշկական նպա-
տակների համար. դիետիկ սննդամթերք բժշկական 
նպատակների համար. պրոբիոտիկ հավելումներ. 
սննդային հավելումներ. փոշու տեսքով սննդային 
հավելումներ ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
բիոակտիվ հավելումներ բուժիչ նպատակների 
համար. բուժիչ սննդային հավելումներ. հանքային 
սննդային հավելումներ. սննդային հավելումների 
տեսքով վիտամինային պատրաստուկներ. սննդային 
նրբաթելեր. պրոբիոտիկ պատրաստուկներ բժշկա-
կան նպատակների համար:

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

(210) 20161497
(220) 17.11.2016
(730) Գյուլբահար Թբեքոու Ինթրնեյշնլ Էֆզեթի, AE 
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(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ. ծխելու 

պիտույքներ. լուցկի։
--------------

(210) 20161505
(220) 18.11.2016
(730) «Բյուրեղ ալկո» ՍՊԸ, ք. Բյուրեղավան, 39 
/18 կից, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20161506
(220) 18.11.2016
(730) «Բյուրեղ ալկո» ՍՊԸ, ք. Բյուրեղավան, 39 
/18 կից, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20161510
(220) 19.11.2016
(730) «Անթառամ» ԱԿ, Երևան, Ա. Սերոբի 5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնա բուժական պատրաստուկներ. 
հիգիե նիկ պատրաստուկներ բուժական նպա-
տակների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր 
բուժական կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. կենսա ակտիվ 
սննդային հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկ ներ. ֆունգիցիդներ, հեր բիցիդներ.

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

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

(210) 20161511
(220) 19.11.2016
(730) Արեգ Գալստյան, Գեղարքունիքի մարզ, 
գ. Ծովազարդ, Սասունցի Դավթի 3-րդ նրբ., 
տուն 3, AM 
(540) 

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

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

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

(210) 20161528
(220) 24.11.2016
(730) Նիլս Մալդեր, NL 
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(540) 

(511) 
դաս 9. ձայնի կամ պատկերների գրանցման, 

հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ. ձայնագրման 
սկավառակներ. կոմպակտ սկավառակներ. DVD-ներ 
և այլ  թվա յին գրանց ման կրիչ ներ. տվյալների մշակ-
ման սարքեր. համակարգիչներ. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում. հեռահաղորդակցական և 
հաղորդակցական սարքեր. հեռահաղորդակցական 
մալուխներ. հեռահաղորդակցական փոխարկի չներ. 
հեռահաղորդակցական լարեր. հեռա հաղորդակ-
ցական կոմուտացման վահաններ.  հեռա-
հաղորդակցական կապուղիների խտարարներ 
(մուլտի պլեքսորներ). հեռա հաղորդակցական 
ծրա գրային ապահովում. հեռահաղորդակցական 
կապի ցանցային սխեմաներ. հեռակապի 
հաղորդիչ   ներ. հեռա   հաղորդակցական ապարատ -
ներ. հեռահաղորդակցական սարքավորումն եր. 
հեռահաղորդակցական սարքեր. հեռա հաղորդակ-
ցական թվային սարքեր. հեռահաղորդակցա-
կան դյուրակիր սարքեր. հեռահաղորդակցական 
շարժական սարքեր. հեռահաղորդակցական 
էլեկտրոնային սարքեր. հեռահաղորդակցական 
էլեկտրա կան սարքեր. հեռահաղորդակցական կապի 
ցանցերի ալեհավաքներ. հեռահաղորդակցական 
համա կարգչային սարքավորումներ. հեռա-
հաղորդակցական կապի թելքաօպտիկական 
սարքեր. հեռահաղորդակցական մեկուսա-
տախտակի տարրեր. համակարգչային ծրագրեր 
հեռահաղորդակցության մեջ օգտագործման 
համար. հեռա հաղորդակցական սարքեր շարժական 
ցանցերի հետ օգտագործման համար. ցանցային 
ապարատներ և ծրագրեր. կիրառական ծրագրեր. 
խաղային ծրագրեր. ապակոդավորման սարքերի 
ծրագրեր. ծրագրային սարքավարներ. գրառված 
ծրագրային ապահովում և համակարգչային 
ծրագրեր. ներբեռնվող ծրագրային ապահովում. 
գաղտնիու թյան պահպանության ծրագրային 
ապահովում. տեղեկա կիրների ծրագրային 
ապահովում. զվարճությունների համար ծրա գրային 

ապահովում. մուլտիմեդիային ծրագրային ապա-
հովում. ուսուցողական ծրագրային ապահովում. 
ուսումնական ծրագրային ապահովում. 
շարժական ծրագրային ապահովում.  տվյալների 
անվտանգության ապահովման ծրագրեր. կապի 
ապա հովման ծրագրեր. կոմպլեկտավորված  ծրա-
գրային ապահովում. համակարգային ծրագրային 
ապահովում. համակարգչային խաղերի ծրա-
գրային ապահովում. ցանցի կառավարման 
ծրագրային ապահովում. համա կարգչային ծրա-
գրային հենահարթակներ. համացանցի միջոցով 
հաղորդագրությունների փոխանակման ծրագրային 
ապա հովում. համակարգչային ծրագրային 
hավելվածներ. տվյալների հիմնա  պաշարների 
կառա վարման ծրագրային ապահովում. օպերա-
ցիոն համակարգի ծրա գրային ապահովում. 
համա կարգչային հեռախոսության ծրագրային 
ապահովում. տվյալների փոխանցման ծրագրային 
ապահովում. ինտերակտիվ համակարգչային ծրա-
գրային ապահովում. ներբեռնվող hավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման համար. 
շարժական հեռախոսների ծրագրային ապահովում. 
շարժական սարքերի կառավարման ծրագրային 
ապահովում. ծրագրային ապահովում առցանց 
հաղորդագրությունների փոխանակման համար. 
համակարգչային որոնողական համակարգերի 
ծրագրային ապահովում. կիրառական ծրագրեր 
սմարթֆոնների համար. կիրառական ծրագրեր 
շարժական հեռախոսների համար. կիրառական 
ծրագրեր անլար սարքերի համար. ցանցին 
մուտքի ապահովման սպասարկիչների համա-
կարգային ծրագրեր. թվային հեռախոսային 
հենահարթակներ և ծրագրային ապահովում. 
սմարթ ֆոնների ներբեռնվող կիրառական 
ծրագրեր. ծրագրային ապահովում էլեկտրոնային 
փոստի և հաղորդա գրությունների փոխանակման 
համար. համակարգչային ծրագրային ապահովում 
շարժական հեռախոսների համար. CD-ROM-
ների վրա գրառված մուլտիմեդիային ծրագրային 
ապահովում. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում ցանցի անլար կապի համար. ծրագրային 
ապահովում և աշխատածրագրեր շարժական 
սարքերի համար. ներբեռնվող կիրառական 
ծրագրեր սմարթֆոնների համար. կապի ծրագրային 
ապահովում  համաշխարհային համակարգչային 
ցանցերի միացման համար. կապի ծրագրային 
ապահովում համակարգչային ցանցի օգտատերերի 
միջև կապի ապահովման համար. կիրառական 
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ծրագրեր համացանցի միջոցով սոցիալական 
ցանցերի ծառայությունների տրամադրման 
համար. ներբեռնվող համակարգչային ծրագրային 
ապահովում պատկերների, գրաֆիկաների, ձայնա-, 
տեսատվյալների և տեքստերի մշակման համար. 
շարժական հավելվածներ. շարժական կիրառական 
ծրագրեր. հաղորդագրությունների ակնթարթային 
փոխանակ ման ծրագրային ապահովում 
շարժական հեռա խոսների և ձեռքի սարքերի 
համար. համա կարգչային ծրագրային ապահովում 
սոցիալական ցանցերի համար. համակարգչային 
ծրագրերի մշակման միջոցներ. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում որպես կիրառական 
ծրագրավորման ինտերֆեյս (API) օգտագործման 
համար. կիրառական ծրագրավորման ինտերֆեյս 
(API) շինարարական ծրագրային հավելվածներում 
օգտագործման համար. կիրառական ծրա-
գրավորման ինտերֆեյս (API) սոցիալական ցան-
ցերի առցանց ծառայությունները դյուրացնող 
համա կարգչային ծրագրերի համար, ինչպես նաև 
տվյալների առբերման, վերբեռնման, ներբեռնման, 
մուտքի ապահովման և կառավարման համար. 
համա կարգչային ծրագրային ապահովում 
վիրտուալ հասարա կության ստեղծ մ ան, կառավար-
ման և նրա հետ համա գործակցության համար. 
համա կարգչային ծրագրային ապահովում պատ-
կերների, ձայնատեսային բովանդակության 
և տեսա բովանդակության ձևափոխման և 
փոխանցման ապահովման համար. ծրագրային 
ապա հովում էլեկտրոնային հաղորդագրությունների 
ուղարկման և ընդունման համար. ծրագրային 
հավելվածներ համացանցի և կապի այլ ցանցերի 
միջոցով տեքստային հաղորդագրությունների, 
ակնթարթային հաղորդա գրությունների, առ ցանց 
բլոգային ամսագրերի, տեքստերի, վեբ հղումների 
և պատկերների փոխանցման, մուտքի ապա-
հովման, կազմակերպման և կառավարման 
համար. ներբեռնվող առցանց էլեկտրոնային 
հրատարակություններ. ներբեռնվող ծրագրային 
ապահովում շարժական հավելվածի տեսքով 
համակարգիչների, ձեռքի դյուրակիր թվային 
էլեկտրոնային հաղորդակցական սարքերի, 
շարժական սարքերի հետ օգտագործման համար, 
ինչպես նաև կապի դյուրացման նպատակով 
լարով ու անլար հաղորդակցական սարքերի հետ 
օգագործման համար. ծրագրային ապահովում 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով տեղեկա տվությանը մուտքի ապահովման, 
դրա փոխանցման և ստացման համար. հեռա-

հաղորդակցական շարժական հեռախոսային 
լսափողեր. շարժական հեռախոսներ. ծրագրային 
սարքավարներ հեռահաղորդակցական ցանցերի 
և հեռահաղորդակցական սարքերի համար. 
էլեկտրոնային հրատարակություններ (ներբեռնվող), 
SIM քարտեր. մագնիսական ծածկագրությամբ 
քարտեր. չիպեր (ինտեգրալ սխեմաներ). 
էլեկտրոնային սարքեր հեռահաղորդակցության, 
հեռախոսային կայանների, համարի ցուցադրման 
և ռադիոփեյջինգային սարքերի ոլորտում 
օգտագործման համար. էլեկտրոնային սարքեր 
ազդանշանների հեռա կառավարման համար. 
էլեկտրոնային ազդա նշանների հաղորդիչ-
ներ. հաղորդիչներ հեռախոսների համար. 
հաղորդիչներ (հեռա հաղորդակցություն). հեռա-
խոսների էլեկտրոնային տեղեկատուներ. 
տվյալների մագնիսական և օպտիկական կրիչներ 
և միջա վայրեր. սարքեր և սարքավորումներ 
ձայնի, պատկերի կամ տվյալների հեռարձակման, 
գրառման, հաղորդման կամ վերարտադրման 
համար. հիշողության քարտեր և դրանց 
ընթերցիչներ. վերոհիշյալ  ապրանքների մասեր և 
կցամասեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. շուկայավարում, 
գովազդ և օժանդակման ծառայություններ. առցանց 
գովազդային և շուկայավարման ծառայություններ. 
շուկայի հետազոտման և տեղեկատվական ծառա-
յություններ. գովազդային տեքստերի հրատարա կում. 
երրորդ անձանց ապրանքների ու ծառայությունների 
խթանում համակարգչի և կապի ցանցերի միջոցով. 
առցանց գործնական ցանցերի ծառայություններ. 
գովազդի տարածում երրորդ անձանց համար 
առցանց էլեկտրոնային կապի ցանցերի միջոցով. 
գործնական տվյալների վերլուծություն. գործնական 
վիճակագրական տեղեկատվության տրամադրում. 
գործնական ցանցերի ծառա յություններ. 
գործնական տեղեկատվության տրամադրում 
համ աշխարհային համակարգչային ցանցում 
տվյալների առցանց էլեկտրոնային հիմնապաշարի 
միջոցով. առցանց գով ազդային ցանցերի ծառա-
յություն ներ սոցիալական ցանցերի օգտա-
տերերին գործարարության հետ կապ ապահովելու 
համար. խորհրդակցական ծառայություններ 
գործարարության ասպարեզում. գործարար 
գործունեության մոնիտորինգ, այն է՝ ճգնաժամային  
գործնական արդյունավետության ցուցանիշների 
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վերլուծություն իրական ժամանակում ստացվող 
տվյալների հիման վրա. համակարգչայնացված 
տվյալների հիմնա պաշարների կառավարում. 
համակարգչային ցանցերում տեղակայված 
տեղեկա տվության, կայքերի և ռեսուրսների  որոնում 
և առբերում երրորդ անձանց համար. ինտերակտիվ 
գովազդային նյութերի տարածում. գովազդային 
միջոցների օգտագործման պլանավորում (մեդիա-
պլանավորում) և գովազդային միջոցների գնման 
ծառայություններ. առևտրային նշանի վերաբերյալ 
խորհրդակցական ծառայություններ. գովազդային 
նյութերի նախագծում երրորդ աձանց համար. շուկայի 
հետազոտում և տեղեկատվության տրամադրում. 
գործնական և գովազդային ծառայություններ. 
գովազդային ծառա յություններ գովազդի արդյունա-
վետության մոնի տորինգի համար. խորհրդակ-
ցական ծառայություններ գովազդի ոլորտում.  
խորհրդակցական ծառայություններ գովազդի 
ոլորտում, մասնավորապես՝ երրորդ անձանց 
մարկետինգային միջոցառումների կազմում 
ըստ հաճախորդի պահանջների. առևտրային 
տեղեկատվության ծառայություններ. գովազդի 
կառավարում. վարչարարական ծառայություններ 
համակարգչի և կապի ցանցերի միջոցով երրորդ 
անձանց ապրանքների և ծառայությունների 
ձեռքբերումը դյուրաց նելու նպատակով. 
տեղեկատվական, խորհրդակցական և խորհրդա-
տվական ծառայություններ վերոհիշյալի վերաբերյալ. 
տվյալների հիմնապաշարների կառավարում.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամա վարկային 
գործ առնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործ առնություններ. ֆինան սական 
գործ առնություններ. ֆինանսական գործ-
առնությունների մշակման ծառայություններ, 
մասնա վորապես հաշվանցման (քլիրինգի) և 
համա պատասխանեցման ֆինան սական գործ-
առնություններ համակարգչի և կապի ցանցերի 
միջոցով. վճարումների մշակման ծառայություններ. 
հաշիվների վճարային տվյալների էլեկտրոնային 
մշակում և փոխանցում համակարգիչների 
և կապի ցանցերի օգտատերերի համար. 
դրամական միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգով. դրամի փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
հաշիվների վճարման ծառայություններ. 
ֆինանսական ծառայություններ, այն է՝ պահվող 
գումարով առցանց էլեկտրոնային հաշիվների 
տրամադրում էլեկտրոնային միջավայրում. 

դրամական միջոցների կառավարում. կանխիկ 
վճարումների ծառայություններ և գործարքների 
իրավազորության, իսկության հաստատման և 
պարտքի մարման ծառայություններ. էլեկտրոնային  
առևտրի համար վճարման ծառայություններ. 
էլեկտրոնային  առևտրի համար վճարման 
ծառայություններ, այն է՝ միջոցավորված  
հաշիվների ստեղծում համացանցում ապրանքների 
ու ծառայությունների գնման համար. ֆինանսական 
գործառնությունների ծառայություններ, այն 
է՝ ապահով քլիրինգային առևտրային գործ-
առնությունների տրամա դրում էլեկտրոնային 
կապի ցանցերի միջոցով. բազմատեսակ վճարային 
ծառա յությունների տրամադրում. սպասարկում 
կրեդիտ քարտերով, ինչպես նաև հաշիվների 
փոխանցում և դրանց վճարում համ աշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով. հեռակա 
վճարումների ծառա յություններ. էլեկտրոնային 
վճար ման և տեղեկատվության կառավարման 
ծառայություններ. էլեկտրոնային դրամական 
միջոցների փոխանցում հեռահաղորդակցության 
միջոցով. հեռահաղորդակցական անլար սարքերի 
ու սարքավորումների միջոցով տրամադրվող 
վճարային ծառայություններ. տեղեկատվական, 
խորհրդակ ցական և խորհրդատվական ծառա-
յություններ վերոհիշյալի վերաբերյալ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. կապի 
ծառա յություններ շարժական հեռախոսի 
միջոցով. ռադիո հեռախոսային կապի 
ծառա յություններ. ռադիո ռելեային կապի 
ծառա յ ություններ. արբանյակային կապի ծառա-
յություններ. հեռախոսային կապի ծառա-
յություններ. ֆաքսի միլային փոխանցման 
ծառա յություններ. հայտարարությունների էլեկտրո -
նային տախտակների ծառայություններ. հեռա-
հաղորդակցության երթուղման և միացման 
ծառա յություններ. հաղորդագրությունների և 
պատկերների համակարգչայնացված փոխանցում. 
հաղորդա գրությունների, լուսանկարների և 
տեսապատկերների փոխանցում շարժական հեռա-
խոսային ծառայությունների և արբանյակի միջոցով. 
հեռախոսային ծառայություններ. հեռախոսային 
բաժանորդագրման ծառայություններ. էլեկտրոնային 
փոստի ծառա յություններ. օգտատերերին համ-
աշխարհային համակարգչային ցանց մուտքի 
տրամադրում տեղեկատվության լայն սպեկտրի 
վերա բերյալ տվյալների փոխանցման և ընդունման 
համար. օգտատերերին համաշխարհային ցանց 
մուտքի տրամադրում. համաշխարհային համա-
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կարգչային ցանցին հեռահաղորդակցական 
միացումների տրամադրում. hեռակոնֆերանսներ.  
տեսա hեռակոնֆերանսներ. հեռահաղորդակցական 
սարքա  վորումների վարձույթ. հեռախոսային 
սարքա վորումների վարձույթ. տվյալների 
փոխանց ման և ընդունման ծառայություններ 
հեռահաղորդակցական ցանցերի միջոցով. 
համա կարգչի և հեռա հաղորդակցական 
ցանցերի միջոցով հասանելի ձայնի, տվյալների, 
ձայնային տվյալների, տեսատվյալների, 
տեքստերի և գրաֆիկաների էլեկտրոնային 
փոխանակում. հաղորդագրությունների 
ակնթարթային փոխանակման ծառայություններ. 
համացանցային կանխագրերի միջոցով ձայնի 
փոխանցման ծառայություններ (VoIP). ձայնային 
հեռակոնֆերանսներ. վեբ հաղորդագրությունների 
ծառայություններ. օգտատերերի միջև թվային 
լուսանկարչական ֆայլերի, տեսա- և ձայնատեսային 
բովանդակության էլեկտրոնային փախանցում 
հավասարազոր սարքերի միջոցով. համակարգչին, 
էլեկտրոնային և առցանց տվյալների հիմնա-
պաշարներին մուտքի տրամադրում. հեռա-
հաղորդակցական ծառայություններ, այն 
է՝ տվյալ ների, հաղորդա  գրությունների, 
գրաֆիկաների, պատ կերների, ձայնային տվյալ-
ների, տեսատվյալների և տեղեկատվության 
էլեկտրոնային փոխանցում. առցանց բանավեճային 
համա  ժողովների, հաղոր դագրու թյուն  ների ակն-
թար թային փոխանակման և հայտարարություն ների 
էլեկտրոնային տախտակների  հասա նելիու-
թյան ապահովում. սոցիալական ցանցերի 
ոլորտում համա կարգչային տվյալների հիմնա-
պաշար ներ մուտքի տրամադրում. ձայնային 
տվյալների, տեքստերի և տեսատվյալների 
հեռ արձակում համակարգչի կամ կապի այլ 
ցանցերի միջոցով. առցանց համաժողովների 
տրամադրում ընդհանուր հետաքրքրությունների 
թեմաների շուրջ հաղորդակցվելու նպատակով. 
առցանց և հեռահաղորդակցական սարքերի 
տրամադրում համակարգիչների, շարժական 
և ձեռքի համակարգիչների և լարով ու անլար 
կապի սարքերի օգտատերերի միջև իրական 
ժամանակում փոխհարաբերությունների հաստատ-
ման նպատակով. հաղորդա  գրություն ների 
ակն   թարթային փոխանցման, վեբ հաղորդա-
գրությունների փոխանցման և տեքստային 
հաղորդա գրությունների փոխանցման ծառա-
յություններ. հեռ արձակում. համացանցում 

ծրա գրերի բաշխում. խորհրդատվական, տեղեկա-
տվական և խորհրդակցական ծառա  յու թյուններ 
վերո  հիշյալի վերաբերյալ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում. 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում. լուսանկարում և 
տեսա զվար ճությունների ծառայություններ. առցանց 
ամսա գրերի, մասնավորապես օգտագործողի 
կողմից որոշված բովանդակությամբ վեբլոգների 
(բլոգների) հրատարակում. առցանց էլեկտրոնային 
ոչ ներբեռնելի հրատարակությունների հրա պարա-
կում, առցանց ամսագրերի, այն է՝ սոցիալական 
ցանցերի ոլորտում օգտագործողի կողմից որոշված 
բովանդակությամբ բլոգների հրա պարա կում. 
առցանց ամսագրերի, այն է՝ ընդհանուր հետա -
քրքրությունների ոլորտում անձնա կան տեղեկա-
տվություն և կարծիքներ պարունակող բլոգ ների 
հրապարակում. տեղեկատվության տրամա  դրում 
բազմա տեսակ թեմաների վերա բերյալ՝ ժամ -
անցային կամ մշակութային նպատակներով. 
պարբերական ների հրատարակում. առցանց ոչ 
ներբեռնելի էլեկտրոնային հրատարակությունների 
տրամա դրում. զվարճությունների կամ կրթության 
վերաբերյալ առցանց տեղեկատվության 
տրամադրում համա կարգչային տվյալների 
հիմնա  պաշարի կամ համաշխարհային համա-
կարգչային ցանցի միջոցով. զվար ճությունների 
ոլորտում համակարգչային, էլեկտրոնային և 
առ ցանց տվյալների հիմնապաշարների տրամա-
դրում կրթական, ժամանցային և զվար ճության 
նպատակով օգտագործման համար. տեղեկա-
տվական, խորհրդակցական և խորհրդատվական 
ծառայություններ վերոգրյալի վերաբերյալ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված հետա-
զոտություններ և մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումների և հետազոտությունների ծառայու-
թյուն ներ. համակարգչային ապա րատների և 
ծրագրերի մշակում և կատարելա գործում. համա-
կարգչային ծրագրային ապա հովման սպասարկում, 
զարգացում և մշակում. համա կարգչային 
ծրագրավորում. համա կարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. հեռա հաղորդակցական սարքերի 
մշակում և նախագծում. ոչ ներբեռնելի առցանց 
ծրագրերի տրամադրում. ոչ ներբեռնելի առցանց 
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում. ոչ ներբեռնելի առցանց ծրագրերի 
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և աշխատա ծրագրերի ժամանակավոր օգտա-
գործման տրամադրում ակնթարթային հաղոր-
դա գրություն ների փոխա նակման համար. 
համ աշխար հային համա կարգչային ցանցի 
միջոցով մատչելի ոչ ներբեռնելի  ծրագրային ապա-
հովում համակարգչային աշխատածրագրերի 
կառավարման համար. ոչ ներբեռնելի համա-
ցանցային զննարկիչի ծրագրերի առցանց 
տրամադրում. ոչ ներբեռնելի շարժական կապի 
սարքերի ծրագրային ապահովման տրամադրում 
համա կարգիչների, շարժական համակարգիչների 
և շարժական կապի սարքերի միջոցով համա-
ցանցին շարժական մուտքի բարելավման համար. 
ծրագրային  ապահովման մշակում և կատարելա-
գործում գրանցված օգտատերերի համար առցանց 
միջավայրի ստեղծման նպատակով՝ բանավեճերում 
և առցանց համայնքներում մասնակցելու, ինչպես 
նաև սոցիալական ցանցերում ներգրավելու համար. 
էլեկտրոնային սարքերի հոսթինգ երրորդ անձանց 
համար հաղորդակցական ցանցերի միջոցով 
բանավեճերի կազմակերպման և անցկացման 
նպատակով. կիրառական ծառայություններ 
տրամա  դրողների ծառա  յություններ (ASP). 
աշխատա  ծրագրերի, ծրագրային ապահովման, 
վեբ կայքերի և տվյալների հիմնապաշարների տրա-
մադրում, հոսթինգ, կառա վարում, կատարելա գոր-
ծում և սպա սարկում. կիրառական ծառա  յություններ 
տրամա դրողների (ASP) կողմից  ծրագրերի 
տրամա  դրում  համա կարգչի և համա կարգչային 
կապի ցանցերի միջոցով էլեկտրոնային մեդիայի 
կամ տեղեկատվության ստեղծումը, խմբագրումը, 
վերբեռ նումը, ներբեռնումը, մուտքի ապահովումը, 
դիտումը, փոխանցումը, ցուցադրումը, նշումը, 
բլոգների վարումը (բլոգինգը), հոսքային 
փոխանցումը, կապակցումը, ծանոթագրումը, 
մեկնաբանումը, ներդրումը, հաղորդումը և 
համատեղ օգտագործումը կամ այլ կերպ 
տրամադրումն ապահովելու կամ դյուրացնելու 
նպատակով. աշխատածրագրերի, ծրագրային 
ապահովման, վեբ կայքերի և տվյալների հիմնա-
պաշարների տրամադրում, հոսթինգ, կառավարում, 
կատարելագործում և սպասարկում անլար 
կապի, շարժական տեղեկատվական  մուտքի և 
տվյալների հեռակառավարման ոլորտում՝ ձեռքի 
համա  կարգիչներին, լեփթոփներին և շարժական 
էլեկտրոնային սարքերին բովանդակության 
անլար տեղհասցն ման նպատակով. ցանցերի 
առցանց սպասարկման ծրագրերի մշակում 
և կատարելագործում, որը թույլ է տալիս 

օգտատերերին փոխան ցել և համատեղ օգտա-
գործել անձի նույնակա նացման տվյալները 
բազմաթիվ առցանց սարքերի միջոցով. ոչ 
ներբեռնելի ծրագրային hավելված ներին ժամանա-
կավոր օգտա գործման տրամադրում սոցիա լա-
կան ցանցերի համար. առցանց սարքերի հոսթինգ 
ինտերակտիվ բանավեճերի անցկացման համար, 
մասնա վորապես այն սարքերի, որոնք թույլ են 
տալիս օգտատերերին վերբեռնել, ձևափոխել և 
համատեղ օգատագործել ձայնա-, տեսատվյալներ, 
լուսանկարչական պատկերներ, տեքստեր, գրաֆի-
կաներ և տվյալներ. ծրագրային ապահովում որպես 
ծառայութուն (SAAS). ծրագրային ապահովում որպես 
ծառայութուն (SAAS), որը ներառում է ծրագրեր 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի միջոցով 
էլեկտրոնային հաղորդագրությունների ընդունման 
մասին ազդանշանի ուղարկման համար. մշակման, 
նախագծման, հետազոտման, կատարելագործման 
և թեստավորման ծառա յու թյուն ներ շարժական 
աշխատա ծրագրերի ոլորտում. ծրագրերի հոսթինգ 
երրորդ անձանց համար՝ մարդկանց և կազմա-
կերպությունների միջև կապի ապահովման 
նպատակով համակարգիչների և շարժական 
սարքերի միջոցով՝ անլար և լարով ցանցերի 
կիրառմամբ. տեխնիկական խորհրդակ ցություն 
շարժական կիրառական ծրագրերի կատարելա-
գործման ոլորտում՝ տրամադրելով ոչ ներբեռնելի 
համակարգչային ծրագրերի ժամանակավոր 
օգտագործում կապի դյուրակիր էլեկտրոնային 
սարքերի, այն է շարժական հեռախոսների, 
սմարթֆոնների, ձեռքի համակարգիչների և 
համակարգչային պլանշետների շարժական 
ծրագրային հավելվածների կատարելա գործման, 
գնահատման, թեստավորման և տեխնիկական 
սպասարկման համար. տեղեկատվական, 
խորհրդա տվական և խորհրդակցական ծառա յու-
թյուններ վերոգրյալի վերաբերյալ.

դաս 45. առցանց սոցիալական ցանցերի 
ծառայություններ, նաև ժամանցային նպա-
տակներով. համացանցի հիմքով սոցիալական 
ցանցերի ծառայու թյուններ. ներբեռնվող շարժական 
աշխատածրագրերի կամ համացանցում վեբ 
կայքի միջոցով մատչելի առցանց սոցիալական 
ցանցերի ծառայություններ. իրավաբանական 
ծառայություններ. անվտանգության ծառայու-
թյուններ սեփականության և անհատի պաշտ-
պանության համար. սոցիալական ներկայացման, 
ցանցերի ստեղծման և ծանոթությունների ծառա-
յու թյուններ. համացանցի միջոցով ներկա յացման, 



ԳՅՈՒՏԵՐ

7676

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 12/3 

30 . 1 2 . 20 16

սոցիալական ցանցերի ստեղծման և ծանոթու-
թյունների ծառա յություն ներ. առցանց սոցիալական 
ցանցերի ծառայություններ անհատների միջև 
սոցիալական ներկայացման և փոխ ազդեցության 
դյուրացման համար. համա ցանցի կամ այլ 
համակարգչի կամ կապի ցանցերի միջոցով 
տրամադրվող սոցիալական ցանցերի ծառա-
յություններ. տեղեկատվության տրամադրում 
սոցիալական ցանցերի ոլորտում. սոցիալական 
ցանցերի ծառայություններ, այն է՝ տեղեկատվության 
և զրույցների փոխանակման համար հնարա-
վորությունների ընձեռում ապրանքի դիտարկման 
միջոցով. անձի նույնականացման տեղեկատվության 
իսկության ստուգում. օգտատերերի իսկության 
ստուգում. նույնականացման իսկության ստուգում. 
առցանց համակարգչային տվյալների հիմնա-
պաշարների և առցանց որոնողական  տվյալների 
հիմնապաշարների տրամադրում սոցիալական 
ցանցերի ոլորտում.  տեղեկատվական, խորհրդա-
տվական և խորհրդակցական ծառայու թյուններ 
վերոգրյալի վերաբերյալ:

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

(210) 20161529
(220) 24.11.2016
(730) Ինթերվեթ Ինթերնեշնլ Բ.Վ., NL 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղորայք և դեղագործական պատ-

րաստուկներ անասնա բուժական նպատակ ների 
համար:

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

(210) 20161538
(220) 25.11.2016
(730) «Սիր կապ Արմենիա» ՓԲԸ Երևանի 
մասնաճյուղ, Երևան, Ագաթանգեղոսի 2/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)՝ մասնա վորապես գինի:
--------------

(210) 20161539
(220) 25.11.2016
(730) «Սիր կապ Արմենիա» ՓԲԸ Երևանի 
մասնաճյուղ, ք. Երևան, Ագաթանգեղոսի 2/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)՝ մասնավորապես գինի:
--------------

(210) 20161540
(220) 25.11.2016
(730) «Սիր կապ Արմենիա» ՓԲԸ Երևանի 
մասնաճյուղ, ք. Երևան, Ագաթանգեղոսի 2/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)՝ մասնավորապես գինի:
--------------

(210) 20161542
(220) 28.11.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հրանուշ 
Ռեստակյան, Երևան, Լեփսիուսի 18, բն. 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. հրուշակեղեն, քաղցրա  վենիք, խմո րե-

ղեն.
դաս 35. առևտուր, վաճառք:

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

(210) 20161547
(220) 29.11.2016
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. Մասիս, 
Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM 
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(540) 

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

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

(210) 20161548
(220) 29.11.2016
(730) «Դոմինանտ բիզնես» ՍՊԸ, Երևան, 
Սայաթ Նովա 19, AM 
(540) 

(511) 
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, դրանցից 

պատրաստված իրեր. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
անձրևա նոց ներ և հովա նոցներ. ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական իրեր.

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

գործ արարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրա սենյակային ծառայություններ.

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և դրանց հետ կապված հետա-
զոտություններ և մշակումներ. արդյունա  բերական 
վերլուծումների և հետազոտությունների ծառա յու-
թյուններ. համակարգչային ապարատների և ծրա-
գրերի մշակում և կատարելագործում:

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

(210) 20161554
(220) 30.11.2016
(730) «Դավ քանյըն» ՓԲԸ, Երևան, Սայաթ-
Նովա 19, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20161555
(220) 30.11.2016
(730) «Արսանիտ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Երևանյան 
110, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ:
--------------

(210) 20161560
(220) 30.11.2016
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների, սննդամթերքով և 

ըմպելիքներով ապահովման ծառայություններ: 
--------------

(210) 20161561
(220) 30.11.2016
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների, սննդամթերքով և 

ըմպելիքներով ապահովման ծառայություններ: 
--------------

(210) 20161563
(220) 30.11.2016
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 
3/5, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնա բուժական պատրաստուկներ. 
հիգիենիկ պատ րաստուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիննեռի 
համար. սպեղանա լաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատ րաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ:

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

(210) 20161567
(220) 01.12.2016
(730) «Հայթան» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսիսային 
պող. 2, AM 
(540) 

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

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

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

(210) 20161574
(220) 02.12.2016
(730) Սասան Ղանբարիքաքավանդի, ԻԻՀ, ք. 
Քերմանշահ, IR 
(540) 

(511) 
դաս 16. գրենական պիտույքներ:

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

(210) 20161576
(220) 02.12.2016
(730) «Տելիա-Մեդ» ՓԲԸ, Երևան, Դավթաշեն 
2-րդ թաղ., 2-րդ շ., տարածք 55, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. ատամնաբուժական ծառայություններ:

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

(210) 20161596
(220) 09.12.2016
(730) «Կասկադ քնսալթընթս» ՓԲԸ, Երևան, 
Մարշալ Բաղրամյան 18, բն. 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվար ճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված հետա-
զոտու թյուններ և մշակումներ. արդյունա բերական 
վերլուծումների և հետա զոտությունների ծառայ-
ություններ. համակարգչային ապարատների և 
ծրագրերի մշակում և կատարելագործում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ սեփակա-
նու թյան և անհատի պաշտպանության համար. 
այլ անձանց կողմից մատուցվող անհատական և 
սոցիալական ծառա յություններ անհատի կարիք-
ները հոգալու համար։

--------------
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(210) 20161601
(220) 09.12.2016
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործ ընթացի ապա հովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշա կութային 
միջոց առումների կազմա կերպում. հեռուստա  ծրա-
գրերի, հեռուստա հաղորդման պատրաստում:

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

(210) 20161602
(220) 09.12.2016
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(540) 

(511) 
դդաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործ ընթացի ապա հովում, 
զվարճություն ներ. մարզական և մշա կութային 
միջոց առումների կազմա կերպում. հեռուստա  ծրա-
գրերի, հեռուս տա հաղորդման պատրաստում:

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

(210) 20161603
(220) 09.12.2016
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործ ընթացի ապա հովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշա կութային 
միջոց առումների կազմա կերպում. հեռուստա  ծրա-
գրերի, հեռուս տա  հաղորդման պատրաստում:

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

(210) 20161604
(220) 09.12.2016
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործ ընթացի ապա հովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշա կութային 
միջոց առումների կազմա կերպում. հեռուստա  ծրա-
գրերի, հեռուստա հաղորդման պատրաստում:

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

(210) 20161605
(220) 09.12.2016
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործ ընթացի ապա հովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշա կութային 
միջոց առումների կազմա կերպում. հեռուստա  ծրա-
գրերի, հեռուստա հաղորդման պատրաստում:

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

(210) 20161607
(220) 09.12.2016
(730) «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան, 
Եր. Քոչարի 27/25, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո բրինձ, շաքար, 
բրինձ, տապիոկա, սագո. սուրճի փոխարինիչներ. 
ալյուր և հացա հատիկային մթերքներ. հաց, հրուշա-
կեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացա թխման փոշիներ. աղ. մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական 
և անտառային մթերքներ. չմշակված կամ մշակված 
hացահատիկ և սերմեր. կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր 
կենդանիների համար. ածիկ:

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի).

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

--------------
(210) 20161608
(220) 09.12.2016
(730) «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան, 
Եր. Քոչարի 27/25, AM 
(540) 

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

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո բրինձ, շաքար, 
բրինձ, տապիոկա, սագո. սուրճի փոխարինիչներ. 
ալյուր և հացա հատիկային մթերքներ. հաց, հրուշա-
կեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացա թխման փոշիներ. աղ. մանանեխ. 

քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական 
և անտառային մթերքներ. չմշակված կամ մշակված 
hացահատիկ և սերմեր. կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր 
կենդանիների համար. ածիկ:

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի).

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

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

(210) 20161609
(220) 09.12.2016
(730) «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան, 
Եր. Քոչարի 27/25, AM 
(540) 

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

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո բրինձ, շաքար, 
բրինձ, տապիոկա, սագո. սուրճի փոխարինիչներ. 
ալյուր և հացա հատիկային մթերքներ. հաց, հրուշա-
կեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացա թխման փոշիներ. աղ. մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական 
և անտառային մթերքներ. չմշակված կամ մշակված 
hացահատիկ և սերմեր. կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր 
կենդանիների համար. ածիկ:

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի).

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

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

(210) 20161617
(220) 12.12.2016
(730) «Պտղնի գոլդ» ՍՊԸ, ՀՀ Կոտայքի մարզ, 
գ. Պտղնի, 1- ին փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. մրգային պահածոներ:

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

(210) 20161618
(220) 12.12.2016
(730) «Հելփին» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 22 
Ա/37, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առցանց գործարար տեղեկատվության 

տրամադրում:
--------------

(210) 20161620
(220) 12.12.2016
(730) Հայկ Պալաքյան, Երևան, Կորյուն 6, բն. 
15, AM 

(540) 

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

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

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

(210) 20161621
(220) 12.12.2016
(730) Հայկ Պալաքյան, Երևան, Կորյունի 6, բն. 
15, AM 
(540) 

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

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

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

(210) 20161624
(220) 12.12.2016
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(730) «Աստերիա» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 
28, տարածք 24, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատր աստուկ-
ներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր 
բուժական կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. կենսաակտիվ 
սննդային հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատ րաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:

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

(210) 20161628
(220) 13.12.2016
(730) Հեյնզ ԱյՓի Յուրըփ Ս.ա ռ.լ., LU 
(540) 

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

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

(210) 20161629
(220) 13.12.2016
(730) Հեյնզ ԱյՓի Յուրըփ Ս.ա ռ.լ., LU 
(540) 

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

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

(210) 20161631
(220) 13.12.2016
(730) «Սվէն գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, Ա. Խաչատրյան 
23, բն. 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

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

(210) 20161634
(220) 14.12.2016
(730) «Գարդիան» ՍՊԸ, Երևան, Մարգարյան 
17, բն. 29, AM 
(540) 

(511) 
դաս 45. պահնորդային ծառայություններ. 

թիկնապահների ծառայություններ։
--------------

(210) 20161635
(220) 15.12.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արման Հունանյան 
Արամայիսի, Արմավիրի մարզ. գ. Այգեշատ փ. 1, 
41, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

--------------
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(210) 20161641
(220) 15.12.2016
(730) Ուեսթրն Դիջիթլ Թեքնոլըջիզ, Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 9. տվյալների պահման սարքեր, այն է՝ 

կարծրասկավառակավարներ, թվային սկավառա-
կավարներ, մեդիա նվագարկիչներ, դատարկ 
թվային տեղեկակիրներ, դյուրատար կարծրա-
ս կավառա կավարներ, կիսահաղորդչային սկա-
վառա կավարներ, ֆլեշ հիշողու թյան քարտեր, 
համակցված սկավառա  կավարներ և համա -
կարգչային ծայրամասային սարքեր. համա-
կարգչային հիշող սարքեր, այն է՝ հիշողության 
համա  կարգչային սարքեր, համակարգչային 
կարծրա սկավառակներ և կիսահաղորդչային 
սկավառակներ համակարգիչների համար. 
հանովի կարծրաս կավառակների հիման վրա 
պահես տային պատճենման համակարգեր. 
համա կարգչային ցանցի շիշող սարքեր, այն է՝ 
կարծրա ս կավառակավարներ, թվային սկավա-
ռակա վարներ, մեդիանվա գարկիչներ, դատարկ 
թվային տեղեկակիրներ, դյուրատար սկավա ռա-
կավարներ, կիսա հաղորդչային սկա վառա կավար-
ներ, ֆլեշ հիշողության քարտեր, համակցված 
սկավառակավարներ և համա կարգչային ծայրա -
մասային սարքեր տեղում կամ հեռա հաղոր-
դակցական կապի ցանցերի միջոցով կամ 
ամպային միջավայրում էլեկտրոնային տվյալների 
պահման կամ պահեստային պատճենման համար. 
համակարգչային արտադրանք տեքստերի, 
տվյալների, ձայնա- և  տեսաֆայլերի, թվային պատ-
կերների և մուլտիմեդիային բովանդակության 
հաղորդման, հոսքային փոխանցման, դիտման 
և վեր  արտադրման համար տվյալների պահման 
սարքերից, կարծրա  սկավառակներից, սկավառա-
կավարներից և տեսամագնիտոֆոնների, պրոյեկ-
տորների, համա կարգիչների և շարժական 
սարքերի, այն է՝ պլանշետների, սմարթֆոնների, 
լեփթոփների համակարգչային ծայրամասային 
սարքերից. ինտեգրալ սխեմաների չիպեր. 
ախտորոշման սարքեր ոչ բուժական նպատակների 
համար, այն է՝ սարքեր համակարգչային համա-
կարգերի վերլուծության և օպտիմալացման 
համար. վերլուծական սարքեր ոչ բուժական 
նպատակ ների համար, այն է՝ ինտեգրալ ապա-
րատային ապահովում, ներկառուցված ծրագրային 

ապահովում և ծրագրային համակարգ տվյալ ների 
մշակման լայնամասշտաբ կենտրոնների կառա-
վարման և տվյալների վերլուծության, տվյալնեի 
պահման և տվյալների պահման համակար գերի 
աշխատանքն ապահովելու համար. դատարկ 
սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով քարտեր). 
ինտեր ֆեյսներ համա կարգիչների համար. կապի 
դյուրակիր սարքեր, մեդիա նվագարկիչներ և 
համա կարգչային սարքեր, այն է՝ մագնիսական 
ժապա վենի բլոկներ համա կարգիչների համար, 
համա  կարգչային հիշող սարքեր, համա կարգչային 
օպերացիոն համա կարգեր և տվյալների 
ներմուծման համա կարգչային սարքեր. համա-
կարգչային ծրագային ապահովում, ապարատներ և 
ներկառուցված ծրագրեր էլեկտրոնային տվյալների 
պահման, համաժամացման, վերբեռնման, 
առբերման, ներբեռնման, կառավարման, կազմա-
կերպման, պաշտպանության, համատեղ օգտա-
գործման և պահեստային պատճենման համար. 
համա կարգչային ծրագրային ապահովում 
համակարգչային համա կարգերի վերլուծության 
և օպտի մալացման համար. համակարգչային 
օպերացիոն համակարգեր. ներկառուցված 
համա   կարգչային ծրագրեր համա  կարգչային 
համա  կարգերի և բաղադրամասերի օպտիմալ 
աշխա  տանքի վերահսկման համար. ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում  համակարգչային համա-
կարգերի վերլուծության և օպտիմալացման 
համար. համակարգչային համակարգերի վեր-
լուծության և օպտի մալացման նպատակով 
կիրառվող ներբեռնվող ծրագրային ապահովում 
շարժական սարքերի համար. ներբեռնվող էլեկտրո -
նային ուսումնական ձեռնարկներ տվյալների 
պահման սարքերի ոլորտում, այն է՝ կարծրա-
սկավառակավարներ, թվային սկավա ռակավարներ, 
մեդիա նվա գարկիչներ, դատարկ թվային տեղեկա-
կիրներ, դյուրատար սկա վառա կավարներ, 
կիսա  հաղորդչային սկավա ռակավարներ, ֆլեշ 
հիշո  ղու թյան քարտեր, համա կցված սկավառա-
կավարներ և համա կարգչային ծայրամասային 
սարքեր.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ առանց էներգիայի աշխատող 
ֆլեշ հիշողության սարքերի, տեղեկատվական 
կենտրոնների, գերմասշտաբային համակարգչային 
համակարգերի և ամպային հաշվարկման 
վերլուծության և օպտիմալացման համակարգերի 
համա կարգային և օպտի մալացման վեր լուծության 
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տեսքով, ինչպես նաև դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և նախագծում. արդյու նա-
բերական հետազոտություններ առանց էներգիայի 
աշխատող ֆլեշ հիշողության սարքերի, տեղեկա-
տվական կենտրոնների, գերմասշտաբային 
համա կարգչային համակարգերի և ամպային 
հաշվարկման վերլուծության և օպտիմալացման 
համա կարգերի համակարգային և օպտիմալացման 
վեր լուծության ոլորտում. համակարգչային 
ապա րատների և ծրագրերի նախագծում և 
կատարելագործում. չափաբերում (չափումներ). 
համա կարգչային ծրագրավորում. համակարգչային 
համակարգերի նախագծում. համակարգչային 
համակարգերի վերլուծություն. տվյալների և 
տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում 
(ոչ ֆիզիկական). համակարգչային ծրագրերի 
բազմացում. տվյալների էլեկտրո նային պահպանում. 
համա կարգչային ծրագրային ապահովման 
տեղակայում. համակարգչային տեխնոլոգիաների 
և ծրագրավորման ոլորտում տեղեկատվության 
տրամադրում. ծրագրային ապահովման և ներկա-
ռուցված ծրագրերի սպասարկում. հեռակա 
հասանելիության համակարգչային համա-
կարգերի մոնիտորինգ նշված համակարգերի 
պատշաճ աշխատանքի և օպտիմալացման 
ապա հովման համար. տվյալների պահեստային 
հեռա պատճենման (օֆսայթ) ծառայություններ. 
համակարգչային տվյալների վերականգնում. 
սերվերների տեղավորում (հոսթինգ). նյութերի 
փորձարկումներ. ծրագրային ապահովման և 
ներկառուցված ծրագրերի արդիականացում. 
համա կարգչային և էլեկտրոնային տվյալների 
պահման ծառայություններ. տվյալներով 
կարծրասկավառակավարների,  կիսահաղորդչային 
սկավա ռակավարների և համակարգչային պահման 
սարքերի նախագծում, կատարելագործում, 
արդիա  կանացում և սպա սար կում. տվյալների 
պահման, տվյալների կառավարման և տեղում 
կամ ամպային միջա վայրում էլեկտրոնային 
տվյալների պա հեստային պատճենման համար 
համա կարգչային ապա րատների, ծրագրերի և 
համակարգերի նախագծում, կատարելագործում, 
արդիականացում և սպասարկում.  տեխնիկական 
աջակցություն   տվյալների պահման, տվյալների 
կառավարման և տեղում կամ ամպային միջավայրում 
էլեկտրոնային տվյալների պահեստային պատ-
ճենման ոլորտում. համակարգչային ծառայու-
թյուններ ամպային պահոցում կամ սարքերի 

վրա պահվող բովանդակությանը կամ մեդիա 
նյութերին մուտքի ապահովման և դրանց 
խմբավորման համար, այդ թվում բաշխված համա-
կարգչային սերվերներում կամ շարժական թվային 
էլեկրոնային սարքերում պահվող տվյալներին 
մուտքի ապահովման տեխնոլգիայով վեբ կայքերի 
տրա մադրում. համա կարգչային ծառայություններ, 
այն է՝ առցանց ծրագրային ապահովման 
տրամադրում կիրառական ծրագրային ինտեր-
ֆեյսերի համար՝ բովանդակությանը կամ 
մեդիա նյութերին մուտքի ապահովման, դրանց 
խմբավորման, ստեղծման, կառավարման և 
գործարկման համար՝ ծրագրեր մշակողների 
կողմից դրանց օգտագրծման նպատակով. 
ամպային հաշվարկման ծառայություններ, որոնք 
իրենցից ներկայացնում են ծրագրեր ամպային 
հաշվարկման ցանցերին մուտքի ապահովման 
համար, և ծրագրեր ամպային հաշվարկման 
ծառայություններին մուտքի ապահովման համար. 
ծրագրային հարթակների ծառայություններ, որոնք 
առաջարկում են համակարգչային ծրագրային 
հարթակներ էլեկտրոնային սարքերի, այն է՝ բջջային 
հեռախոսների, պլանշետային համակարգիչների 
և համակարգիչների ամպային պահոցում պահվող 
բովանդակությանը կամ մեդիա նյութերին մուտքի 
ապահովման և դրանց խմբավորման համար.  
համակարգչային ծառայություններ ձայնային 
տվյալների, տեղեկատվության կամ պատկերների 
համար էլեկտրոնային պահոցի տրամադրման 
տեսքով. էլեկտրոնային տվյալների անլար պահման 
ծառա յություններ. տվյալների հիմնապաշարների, 
պատ կերների և այլ էլեկտրոնային տվյալների անլար 
պահման ծառայու թյուններ:  

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

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն, (կրթություն 

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

--------------
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(210) 20161646
(220) 16.12.2016
(730) Մհեր Անդրանիկի Մեսրոպյան, Երևան, 
Գարեգին Հովսեփյան 24/5, բն. 13, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. օծանելիք, պարֆյումերիա.
դաս 9. կրիչներներ, DVD-ներ, խտասկա-

վառակներ,
դաս 29. կաթ, կաթնամթերք, մսամթերք.
դաս 30. քաղցրավենիք, շոկոլադ, համբուր-

գեր, չիսբուրգեր.
դաս 32. հյութեր, ըմպելիք, գարեջուր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա ռու-

թյամբ գարեջրի).
դաս 34. ծխախոտ և ծխելու պիտույքներ.
դաս 41. մշակութային գործունեություն, շոու-

ների և համերգների կազմա կերպում, ակում բային 
ծառա յու թյուն.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապա  հովման ծառայություններ:

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

(210) 20161647
(220) 16.12.2016
(730) Մհեր Անդրանիկի Մեսրոպյան, Երևան, 
Գարեգին Հովսեփյան 24/5, բն. 13, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. օծանելիք, պարֆյումերիա.
դաս 9. կրիչներներ, DVD-ներ, խտասկա-

վառակներ,
դաս 29. կաթ, կաթնամթերք, մսամթերք.
դաս 30. քաղցրավենիք, շոկոլադ, համբուր-

գեր, չիսբուրգեր.
դաս 32. հյութեր, ըմպելիք, գարեջուր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա ռու-

թյամբ գարեջրի).

դաս 34. ծխախոտ և ծխելու պիտույքներ.
դաս 41. մշակութային գործունեություն, շոու-

ների և համերգների կազմա կերպում, ակում բային 
ծառա յու թյուն.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապա  հովման ծառայություններ:

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

(210) 20161648
(220) 19.12.2016
(730) Տաթևիկ Անտոնյան, ք. Էջմիածին, 
Արագածի զանգ., շ. 13, բն. 40, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20161649
(220) 19.12.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նունե Համբար ձու-
մյան, Երևան, Աղայան 9, բն. 30, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
--------------

(210) 20161650
(220) 19.12.2016
(730) Դորքո Քո., Լթդ, KR 
(540) 
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(511) 
դաս 8. ածելիներ, այդ թվում ոչ էլեկտրական 

ածելիներ, անվտանգ ածելիներ. ածելիների 
սայրեր, պիտոյատուփեր սափրվելու պարա-
գաների համար. ածելիների պատյաններ:

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

(210) 20161654
(220) 20.12.2016
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20161655
(220) 20.12.2016
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20161656
(220) 20.12.2016
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20161657
(220) 20.12.2016
(730) Ջեննովա ԲայոՖարմասյութիքլս Լթդ, IN 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք և 

բժշկական պատրաստուկներ:
--------------

(210) 20161658
(220) 20.12.2016
(730) Էմքյուր Ֆարմասյութիքլս Լիմիթիդ, IN 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք և 

բժշկական պատրաստուկներ:
--------------

(210) 20161659
(220) 20.12.2016
(730) Ջեննովա ԲայոՖարմասյութիքլս Լթդ, IN 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք և 

բժշկական պատրաստուկներ:
--------------

(210) 20161660
(220) 20.12.2016
(730) Էմքյուր Ֆարմասյութիքլս Լիմիթիդ, IN 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք և 

բժշկական պատրաստուկներ:
--------------

(210) 20161661
(220) 20.12.2016
(730) Էմքյուր Ֆարմասյութիքլս Լիմիթիդ, IN 
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(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք և 

բժշկական պատրաստուկներ:
--------------

(210) 20161662
(220) 20.12.2016
(730) Էմքյուր Ֆարմասյութիքլս Լիմիթիդ, IN 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք և 

բժշկական պատրաստուկներ:
--------------

(210) 20161663
(220) 20.12.2016
(730) Էմքյուր Ֆարմասյութիքլս Լիմիթիդ, IN 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք և 

բժշկական պատրաստուկներ:
--------------

(210) 20161664
(220) 20.12.2016
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20161666
(220) 21.12.2016
(730) «Ջա բամա» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 7 
շենքի տարածք, AM 

(540) 

(511) 
դաս 36. անշարժ գույքի գործակալություն.
դաս 39. տուրիստական գործակալություն:

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

(210) 20161670
(220) 22.12.2016
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 
3/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնա  բուժական պատրաստուկներ. 
հիգիե  նիկ պատ րաստուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնա  բուժական նպա տակների համար, 
ման կական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների համար. 
սպե ղանա լաթեր, վիրա կապման նյութեր. 
ատամնա  լցման և ատամների ծեփա  պատճեններ 
պատ   րաստելու նյութեր. ախտա հանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկ ներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

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

(210) 20161671
(220) 22.12.2016
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 
3/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնա  բուժական պատրաստուկներ. 
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հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնա բուժական նպատակների համար, 
ման կական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների համար. 
սպե ղանա լաթեր, վիրա կապման նյութեր. 
ատամնա  լցման և ատամների ծեփա պատճեններ 
պատ   րաստելու նյութեր. ախտա հանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

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

(210) 20161673
(220) 22.12.2016
(730) «Վանիթար» ՍՊԸ, Երևան, Հին Երևանցու 
2-8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. հատակի, շրիշակի, փայտասալիկի 

և այլ հատակածածկույթների, պաստառի, դեկո-
րատիվ պատերի, վարդակների վաճառք:

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

(210) 20161674
(220) 22.12.2016
(730) «ՎիԷյջԷմ  վուդ» ՍՊԸ, Երևան, Պուշկինի 
51, AM 
(540) 

(511) 
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 

շրջանակներ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
եղջյուր, ոսկոր, փղոսկր, կետի բեղ կամ սադափ. 
խեցի. ծովի փրփուր. սաթ:

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

(210) 20161677
(220) 23.12.2016
(730) Արսեն Արտակի Ավետիսյան, Երևան, Ա. 
Իոսիֆյան փ., տուն 7, AM 
(540) 

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

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի).

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

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

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

(210) 20161691
(220) 26.12.2016
(730) «Ռիո» ՓԲԸ, Երևան, Փափազյան 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր.
դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված 

գործառնու թյուններ. անշարժ գույքի վարձա կալու-
թյան տրամադրում. առևտրի իրականացման 
տարածք ների վարձով տրամադրում:

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

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A41D13/00           3074  A
A61 C15/00          3075  A
A61G 15/00          3076  A
B01F 9/00           3077  A
E04C 1/00           3078  A
E04B 2/00           3078  A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

 B42F3/00             477  U
 E04H1/00             478  U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1812
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13263, 13264, 13265
73 (1) Իրավատեր  «Երևան փրոդաքշնս» ՓԲԸ, 
Երևան, Կորյունի 21, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Աննա Գևորգի 
Ղասաբյան, ք. Երևան, Դավիթաշեն 4-րդ 
թաղամաս , շենք 37, բն. 1, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        08.12.2016

_____________________

Գրանցում No 1813
Արդյունաբերական նմուշի լիցենզիայի 
փոփոխություն
(11) Վկայական No 146S
73 (1) Լիցենզատու   «Օբշչեստվո ս օգրանի-
չեննոյ օտվետստվեննոստյու «Սոլնեչնիյ Ռայ»», 
344037 Ռոսիյսկայա ֆեդերացիա, Ռոստով–նա–
դոնու, պլ Տոլստովո 8, RU
73 (2) Լիցենզառու  «Օբշչեստվո ս 
օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու «Զոլոտայա 
Սեմեչկա»», 344037 Ռոսիյսկայա ֆեդերացիա, 
Ռոստով–նա–դոնու, պլ. Տոլստովո 8, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը       25.10.2030թ.
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                            Հանրապետություն

Գրանցված է                          08.12.2016
_____________________

Գրանցում No 1814
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11813
73 (1) Իրավատեր  «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 
Երևան, Մասիսի 31, AM

73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Սոֆտեքս» 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Տյուլենինի 20/1, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

   Հանրապետություն
Գրանցված է                          08.12.2016

_____________________

Գրանցում No 1815
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10768, 10769, 10770, 10858
73 (1) Իրավատեր  Լեո Օսփրեյ Լիմիթիդ, Frim-
ley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey, 
GU16 7SR, England, GB
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Նովարթիս 
Ֆարմա ԱԳ, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzer-
land, CH
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          08.12.2016

_____________________

Գրանցում No 1816
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 540, 544, 4143, 14539, 16092
73 (1) Իրավատեր  Միլեր Բրյուինգ Ինթերնեշնլ, 
Ինք., Դելավերի նահանգ, 3939 West Highland 
Boulevard, Milwaukee, Wisconsin 53208, U.S.A., 
US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Քուրս 
Բրյուինգ Քամփնի, 1801 California Street, Suite 
4600, Denver, Colorado 80202, United States of 
America, US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                           Հանրապետություն
Գրանցված է                          13.12.2016

_____________________
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Գրանցում No 1817
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18061
73 (1) Իրավատեր Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ 
օտվետստվեննոստյու «Մասլոէկստրակցիոննիյ 
զավոդ Յուգ Ռուսի», Tolstogo sq., 8, RU-344037 
Rostov-on-Don, Russian Federation, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Օբշչեստվո 
ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու 
«Սիստեմա», Tolstogo sq., 8, RU-344037 Rostov-
on-Don, Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         13.12.2016

_____________________

Գրանցում No 1818
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3127
73 (1) Իրավատեր  Քոնսթըլեյշն Կանադա 
Լթդ., 1 South Dearborn, St., Ste. 1700, Chicago, 
Illinois 60603, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Քոնսթըլեյշն 
Ուայնզ Յու.Էս., Ինք., 235 N.Bloomfield Road, 
Canandaigua, New York 14424, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         16.12.2016

_____________________

Գրանցում No 1819
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3297, 3756, 7423, 17803, 
22211
73 (1) Իրավատեր ԳլաքսոՍմիթՔլայն ԼԼՔ, 
Corporation Service Company, 2711 Centrville 
Road, Suit 400, Wilmington, 19808, Delaware, 
USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող
ԳլաքսոՍմիթՔլայն Քնսյումր Հելթքեըր (ՅուՔեյ) 
ԱյՓի Լիմիթիդ, 980 Great West Road, Brent-
ford, Middlesex, TW8 9GS, England, GB
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի
 Հանրապետություն

Գրանցված է                          16.12.2016
_____________________

Գրանցում No 1820
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2115, 3215, 3597, 3762, 
3763, 3764, 3765, 3766, 4164, 14639, 14643, 
14703, 14995, 21192
73 (1) Իրավատեր  Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, 
980 Great West Road, Brentford,  Middlesex, 
TW8 9GS, England, GB
73 (2) Իրավունքներն ստացող 
ԳլաքսոՍմիթՔլայն Քնսյումր Հելթքեըր (ՅուՔեյ) 
ԱյՓի Լիմիթիդ, 980 Great West Road, Brent-
ford,  Middlesex, TW8 9GS, England, GB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         16.12.2016

_____________________

Գրանցում No 1821
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3250
73 (1) Իրավատեր  ԳլաքսոՍմիթՔլայն ԼԼՔ, 
Corporation Service Company, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, County of New 
Castle, Delaware, 19808, United States of Amer-
ica, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող 
ԳլաքսոՍմիթՔլայն Քնսյումր Հելթքեըր (ՅուԷս) 
ԱյՓի Լիմիթիդ, Corporation Service Company, 
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
Delaware, 19808, United States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

                                       Հանրապետություն
Գրանցված է                         19.12.2016

_____________________

Գրանցում No 1822
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14562
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73 (1) Իրավատեր ԳլաքսոՍմիթՔլայն ԼԼՔ, 
Corporation Service Company, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, County of New 
Castle, Delaware, 19808, United States of Amer-
ica, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Բլոք Դրագ 
Քամփնի, Ինք., Corporation Service Company, 
830 Bear Tavern Road, West Trenton, New Jersey, 
08628, United States, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        19.12.2016

_____________________

Գրանցում No 1823
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3859, 5408
73 (1) Իրավատեր  ՍմիթՔլայն Բիչեմ Լիմիթիդ, 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 
9GS, UK, GB
73 (2) Իրավունքներն ստացող 
ԳլաքսոՍմիթՔլայն Քնսյումր Հելթքեըր (ՅուՔեյ) 
ԱյՓի Լիմիթիդ, 980 Great West Road, Brentford, 
Middlesex, TW8 9GS, England, GB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        19.12.2016

_____________________

Գրանցում No 1824
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11356, 11444, 11445, 
11446, 11447, 11448, 11449, 11864, 11928, 
12082, 12083, 12085, 12086, 12435, 12444, 
12445, 12629, 12630, 13770, 13937
73 (1) Իրավատեր  Նովարթիս ԱԳ, 4002 Basel, 
Switzerland, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Նովարթիս 
Քոնսյումեր Հելս Ս.Ա., Route de l’Etraz, 1197, 
Prangins, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          19.12.2016

_____________________

Գրանցում No 1825
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3611, 13276
73 (1) Իրավատեր  Ավենտիս Ինք., 3711 Ken-
nett Pike, Suite 200, Greenville, Delaware 19807, 
U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ավենտիսաբ 
Ինք., 3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville, 
Delaware 19807, U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

  Հանրապետություն
Գրանցված է                         21.12.2016

_____________________

Գրանցում No 1826
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3611, 13276
73 (1) Իրավատեր  Ավենտիսաբ Ինք., 3711 
Kennett Pike, Suite 200, Greenville, Delaware 
19807, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ավենտիս 
Հոլդինգզ Ինք., 3711 Kennett Pike, Suite 200, 
Greenville, Delaware 19807, U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          21.12.2016

_____________________

Գրանցում No 1827
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3611, 13276
73 (1) Իրավատեր  Ավենտիս Հոլդինգզ Ինք., 
3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville, Dela-
ware 19807, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ավենտիսաբ 
II Ինք., 3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville, 
Delaware 19807, U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         21.12.2016

_____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Поправка

 В официальном бюллетене N 11/2 за 2016г. в разделе «Сведения  о выданных патентах» в 

сведениях, касающихся полезной модели N 476U, имя правообладателя и автора  должно быть Давит 

Хачатрян.



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

Сведения о выданных патентах

(51) 2016.01 (11) 3074 (13) A
A41D13/00

(21) AM20160091 (22) 22.09.2016
(72) Сократ Маргарян (AM), Феликс Асатрян 
(AM), Мариетта Барсегян (AM) 
(73) Сократ Маргарян, 0069, Ереван, Гоголя 85, 
кв. 32 (AM) 
(54) Способ обработки защитной спецодежды
(57) Изобретение относится к гражданской 
обороне, в частности, к способу обработки 
защитной спецодежды. 

Спецодежду в течение 4-4,5 часов при 
температуре 20-22°C подвергают барабанной 
обработке 100% ацетоном, затем обрабатывают 
водоотталкивающим средством и сушат на 
воздухе. В качестве водоотталкивающего 
средства используют 1% водный раствор 
кремнийорганической водоотталкивающей 
пропитки марки «Дали». 

Повышается эффективность обработки 
спецодежды, обеспечивается ее гидрофобность, 
а именно, спецодежда защищает кожу человека 
от внешних воздействий (воды, токсичных 
веществ, аэрозолей и бактериальных средств).

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3075 (13) A
A61 C15/00

(21) AM20160092 (22) 26.09.2016
(72) Арман Тамирян (AM) 
(73) Арман Тамирян, 3126, Гюмри, Хоренаци 24, 
кв. 4 (AM) 
(54) Зубная нить
(57) Изобретение относится к медицине, 
в частности, к нитям, используемых в 
стоматологии, которые служат для  очистки 
межзубных пространств и улучшения гигиены 
полости рта. 

Сущность изобретения состоит в том, что 
нить для чистки зубов сделана в виде пружины 
- с витками, расположенными плотно, при этом, 
в центре круглого поперечного сечения витка 
по всей длине нити расположены серебряные 
волокна, которые могут быть спиральными.

Повышается эффективность удаления остатков 
пищи межзубных пространств, 6 ил.  

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3076 (13) A
A61G 15/00

(21) AM20160061 (22) 07.07.2016
(72) Артём Казарян (AM) 
(73) Артём Казарян, 3126, Гюмри, ул. М. 
Хоренаци зд. 26,  кв. 50 (AM) 
(54) Фильтр отсасывающей системы стомато-
ло гической установки
(57) Изобретение относится к области 
медицинской техники.

Фильтр отсасывающей системы стомато-
логической установки имеет соединительный 
модуль с патрубком выпуска, патрубок 
впуска, фильтрующая сетка и приемный 
контейнер. Патрубок впуска соединен с входом 
соединительного модуля, на внутренней 
поверхности соединительного модуля 
выполнены трубчатый выступ соединенный с 
его выходом и отверстие соединенное с входом. 
На боковой поверхности соединительного 
модуля выполнены фиксирующие выемки. 
Фильтр также имеет жестко присоединенную к 
приемному контейнеру крышку и размещенный 
в ней с возможностью поворота затвор-фиксатор 
с трубчатыми выступами входа и выхода. На 
внешней поверхности крышки выполнены 
выступы для фиксации в выемках модуля. На 
внутренней поверхности крышки выполнены 
впускное и выпускное отверстия, при этом 
фильтрующая сетка размещена на выпускном 
отверстии крышки.

Обеспечивается безопасность обслужи ва-
ния системы, сокращается время обслуживания, 
6 ил.

 _____________________

(51) 2016.01 (11) 3077 (13) A
B01F 9/00

 (21) AM20150079 (22) 29.06.2015
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(72) Альберт Оганесян (AM), Карен Оганесян (AM) 
(73) Альберт Оганесян, 0033, Ереван, 
Гюлбенкяна 36, кв. 9 (AM), Карен Оганесян, 
0033, Ереван, Гюлбенкяна 36, кв. 9 (AM) 
(54) Смеситель для сыпучих материалов
(57) Изобретение относится к области 
производства строительных материалов, в 
частности, к смесителям, для изготовления 
композиций из разных исходных материалов. 

Смеситель содержит три емкости, 
закрепленные на горизонтальном валу и 
прикрепленные своими одними концами друг 
к другу. Продольные оси емкостей находятся 
в вертикальной плоскости, проходящей через 
горизонтальную ось вращения. Емкости – 
сообщающиеся и цилиндрические. Одна из 
емкостей -  вертикальная, продольная ось 
которой перпендикулярна горизонтальной оси 
вращения и содержит крышку, установленную 
на свободном конце. Другие две емкости 
установлены V-образно по отношению друг 
к другу, содержат общую центральную 
вертикальную перегородку, длина которой 
меньше расстояния от верхней точки 
сопряжения до вала. Свободные концы 
V-образно установленных емкостей – закрытые, 
а объем вертикальной емкости по крайней мере 
в два раза больше суммы объемов других двух 
емкостей. 

Упрощается конструкция смесителя, 
облегчается использование, расширяются 
функциональные возможности, 2 ил.

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3078 (13) A
E04C 1/00
E04B 2/00

(21) AM20150080 (22) 29.06.2015
(72) Альберт Оганесян (AM), Карен Оганесян (AM) 
(73) Альберт Оганесян, 0033, Ереван, 
Гюлбенкяна 36, кв. 9 (AM), Карен Оганесян, 
0033, Ереван, Гюлбенкяна 36, кв. 9 (AM) 
(54) Теплоизоляционный стеновой блок
(57) Изобретение относится к области произ-
водства строительныx материалов и может быть 
использовано для строительства внешних и 
внутренних стен зданий. 

Теплоизоляционный стеновой блок имеет 
форму прямоугольного параллепипеда и 
теплоизоляционный материал, расположенный 
в вертикальных полостях сделанных в бетонном 
каркасе. Полости расположены по ширине 
блока, параллельно друг к другу. Толщина  треx 
вертикальныx граней бетонного каркаса, т.е. 
двуx боковыx и одной торцевой, больше в 2-5 
раза толщин межполостныx перегородок, задней 
вертикальной и нижней граней, а в качестве 
теплоизоляционного материала использована 
смесь треxпоточно-вращательно обработанного, 
вспученного перлита и  легкой горной породы. 

Повышается прочность стенового блока 
и улучшаются теплоизоляционные свойства 
стенового блока, 2 ил.

_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

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

Сведения о выданных патентах
(51) 2016.01  (11) 477  (13) U

B42F3/00
(21) AM20160095U (22) 07.10.2016
(72) Мкртич Маркосян (AM) 
(73) Мкртич Маркосян (AM) 
(54) Устройство для скрепления листов бумаги 
с отверстиями (варианты)
(57) Полезная модель относится к канцелярским 
принадлежностям и предназначена как для 
разъемного, так и неразъемного скрепления, 
использования и хранения листовых, например 
бумажных носителей информации.

Устройство для скрепления листовых 
носителей с отверстиями содержит держатель 
из упругой пластмассы, на котором выполнен 
замок в виде фиксирующих элементов, 
выполненных с возможностью вхождения 
друг в друга и фиксации одного в другом. 
Держатель выполнен в виде пластины, на 
конечных участках которой перпендикулярно 
к плоскости пластины выполнены два 
фиксирующих элемента в виде двух полых 
цилиндров, с возможностью вхождения одного 
цилиндра во внутреннюю полость другого. 
На одном из элементов выполнен кольцевой 
выступ с криволинейной поверхностью, а на 
другом - кольцевая впадина, соответствующая 
этому выступу. Держатель и  фиксирующие 
элементы выполнены методом формования как 
единое целое из одного и того же материала. 
В других вариантах устройство выполнено в 
виде двух упругих  фиксирующих элементов 
с возможностью вхождения одного элемента 
в другой и с возможностью фиксации одного 
элемента в другом - посредством остроугольного 
выступа на одном элементе, и соответствующей 
впадины на другом. Устройство содержит 
пластину из упругого пластика, на концах 
которого перпендикулярно к плоскости плас-
тины расположены фиксирующие элементы. 
Элементы выполнены в виде двух - малых и 
больших полых цилиндров, с возможностью 
вхождения одного цилиндра во внутреннюю 
полость другого. На внешней поверхности 

малого цилиндра по всему периметру выполнен 
острый или прямоугольный выступ, причем 
внешний диаметр этого цилиндра от выступа 
до края уменьшается до размеров, меньших, 
чем внутренний диаметр большего цилиндра, 
а на внутренней поверхности большого 
цилиндра выполнена острая или прямоугольная 
впадина, соответствующая этому выступу.

Повышается удобство пользования 
устройством, 6 ил.  
(74) А. Петросян

_____________________

(51) 2016.01 (11) 478 (13) U
E04H1/00

(21) AM20160081U (22) 13.08.2016
(72) Аветис Аветисян (AM) 
(73) Аветис Аветисян (AM) 
(54) Многофункциональная остановка 
общественного транспорта
(57) Полезная модель относится к области 
строительства, в частности, к малым строениям, 
и может быть использована для оборудования 
остановок общественного транспорта.

Многофункциональная остановка 
общественного транспорта выполнена в 
виде закрытого помещения, состоящего из 
трех смежных отсеков, служащих в качестве 
курительной комнаты, помещения для ожидания 
и туалета, и расположенных последовательно по 
направлению движения транспорта. Боковые 
и лицевая стена курительной комнаты, а 
также лицевая стена помещения для ожидания 
выполнены из прозрачного материала, 
в помещении для ожидания транспорта 
расположены скамейки для пассажиров, 
торговые автоматы, табло с расписанием 
движения транспорта, кондиционер, все три 
отсека остановки обеспечены вентиляцией.

Расширяются функциональные возмож-
ности остановки, повышается удобство для 
пассажиров, 1 ил.
(74) А. Петросян

_____________________
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№12/3

30 . 1 2 . 20 16

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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