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

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

(51) 2018.01 (11) 3174 (13) A
A01B 79/00

(21) AM20160099 (22) 25.10.2016
(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) Պտղատու ծառերի տնկիների և բանջարա-
բոստանային բույսերի արմատասնուցման 
համակարգ
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսու-
թյանը, մասնավորապես՝ պտղատու ծառերի 
տնկիների և բանջարաբոստանային բույսերի 
արմատասնուցման համակարգին: 

Հողամասի վրա ձևավորված են 
խրամափոսեր, որոնք լցված են սնուցիչ 
նյութերով, իսկ դրանց հատակը խտացված 
և ջրամեկուսացված է: Խտացված և 
ջրամեկուսացված են նաև յուրաքանչյուր 
խրամափոսի կողմնային պատերը, իսկ սնուցիչ 
նյութերը խրամափոսի մեջ սկսած հատակից 
տեղակայված են չորս շերտով. I-ին շերտը 
3-10սմ մասնիկների մեծությամբ լեռնային 
ապար է, իսկ շերտի հաստությունը 10-30սմ է, 
2-րդ շերտը՝ 2-3սմ մասնիկների մեծությամբ 
լեռնային ապար է, իսկ շերտի հաստությունը 
10-30սմ է, 3-րդ շերտը՝ 1-2սմ մասնիկների 
մեծությամբ լեռնային ապար է, իսկ շերտի 
հաստությունը՝ 5-15սմ է, 4-րդ շերտը՝ բերրի 
մայր հողի, լեռնային ապարի և ջրակլանիչ 
պոլիմերային աբսորբենտի խառնուրդ է, իսկ 
շերտի հաստությունը 25-100սմ է: Համակարգը 
լրացուցիչ ներառում է ջրի և հեղուկ 
պարարտանյութի տրման խողովակաշարեր, 
որոնցից առաջինը միացված է ներքին ՝ 1-ին 
շերտին, իսկ երկրորդը՝ վերին 4-րդ շերտին: 
Որպես լեռնային ապար օգտագործված է 
հրաբխային լեռնային ապար, գերադասելիորեն՝ 
հրաբխային խարամ, մոխիր, պեմզա, պեռլիտ 
և այլն, իսկ որպես ջրակլանիչ պոլիմերային 
աբսորբենտ՝ կալիումական ակրիլային պոլիմեր: 
4-րդ շերտի բաղադրամասերը վերցրած են 
հետևյալ հարաբերակցությամբ, զանգվ. %. 

բերրի մայր հող՝ 70.0-85.0, լեռնային ապար 
(հրաբխային խարամի ավազ)՝ 14.9-28.0 և 
պոլիմերային աբսորբենտ՝ 0,1-2,0:

Բարձրացվում է բերքատվությունը, 
լավանում բերքի որակը, 1 նկ.:

____________________

(51) 2018.01 (11) 3175 (13) A
E04F19/00

(21) AM20160100 (22) 25.10.2016
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM) 
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան, 0005, 
Երևան, Արցախի 8, բն. 10 (AM) 
(54) Շարվածքի հարթությունն ապահովող 
սալիկների բաժանարար
(57) Գյուտը վերաբերում է շինարարությանը, 
մասնավորապես՝ սալիկների տեղադրելու 
ժամանակ օգտագործվող սալիկների 
հարթությունն ապահովող սալիկների 
բաժանարարին: 

Շարվածքի հարթությունն ապահովող 
սալիկների բաժանարարն ունի ըստ բարձրու-
թյան իրար լծորդված երկու տարբեր տեսակի 
բաժանարարներ, որոնց թևերը ուղղանկյուն 
պրիզմաներ են: Երկու բաժանարարներն 
ունեն միևնույն բարձրությունն ունեցող թևեր, 
տեղակայված են բաժանարարի բարձրությանն 
ուղղահայաց և բարձրության կենտրոնով 
անցնող հարթության տարբեր կողմերում և 
միակցված են իրար մեկական թևերի հիմքերով,  
իսկ այդ թևերի ծայրերը կորացված են: 

Մեծացվում են շարվածքի հարթությունն 
ապահովող սալիկների բաժանարարի 
ֆունկցիոնալ հնարավորությունները, 52 նկ.:

____________________

(51) 2018.01 (11) 3176 (13) A
E04F19/00

(21) AM20160101 (22) 26.10.2016
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM) 
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան, 0005, 
Երևան, Արցախի 8, բն. 10 (AM) 
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(54) Շարվածքի հարթությունն ապահովող 
սալիկների բաժանարար
(57) Գյուտը վերաբերում է շինարարությանը, 
մասնավորապես՝ սալիկների տեղադրելու 
ժամանակ օգտագործվող սալիկների 
հարթություն ապահովող սալիկների 
բաժանարարին: 

Շարվածքի հարթությունն ապահովող 
սալիկների բաժանարարն ունի ըստ 
բարձրության հենակի միջոցով իրար լծորդված 
երկու տարբեր տեսակի բաժանարարներ, 
որոնց թևերը ուղղանկյուն պրիզմաներ են: 
Երկու բաժանարարներն ունեն միևնույն 

բարձրությունն ունեցող թևեր: Հենակը 
կատարված է հարթ հիմքերով ականջներ 
ունեցող ուղղանկյուն պրիզմայի տեսքով: 
Բաժանարարներից մեկն իր մեկ թևի հիմքով 
լծորդված է հենակի պրիզմայաձև հատվածին, 
որն իր մյուս հիմքով լծորդված է մյուս 
բաժանարարի մեկ թևի հիմքին, ընդ որում, այդ 
թևերի միացման ուղղությամբ դասավորված 
թևերի ծայրերը կորացված են: 

Մեծացվում են շարվածքի հարթությունն 
ապահովող սալիկների բաժանարարի 
ֆունկցիոնալ հնարավորությունները, 60 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
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ՄԱՍ 1

10

№ 05/1   02 .05 . 20 18

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2018.01 (11) 514  (13) U
A41 D13/00
A43 B23/00

 (21) AM20170117U (22) 31.08.2017
(72) Կարինե Ղարագյոզյան (AM) 
(73) Կարինե Ղարագյոզյան, 0025, Երևան, 
Այգեստան 9 փ., 69շ., բն. 37 (AM) 
(54) Ոտնաթաթի փաթաթան և դրա փաթաթ-
ման եղանակ (տարբերակներ)
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է մարդու 
պահանջմունքների բավարարման ոլորտին, 
մասնավորապես՝ ոտնաթաթը փաթաթելու 
հարմարանքի, ինչպես նաև դրա փաթաթման 
եղանակի տարբերակներին: 

Օգտակար մոդելն ունի կտորից պատ-
րաստված ժապավենի տեսք։ Ժապավենն ունի 
միջնամաս և երկայնական ուղղությամբ դրա 
շարու նակությունը հանդիսացող ծայրա մասային 
հատվածներ։ Միջնամասն ունի օգտագործողի 

ոտնաթաթի երկարության մոտավորապես կեսի 
չափով լայնություն և  օգտագործողի ոտնա-
թաթի մետատարզաֆալանգային հոդերի 
հատվածի մոտավորապես պարագծի չափով 
երկարություն։   Ժապավենի ծայրամասային 
հատվածները, որոնք կարող են ունենալ 
տարբեր ձևի կտրվածքներ, կոշիկը հագնելուց 
հետո ձևավոր կապում կամ ձևավոր հարդա-
րում են։ Երկրորդ տարբերակի համաձայն 
ոտնաթաթի փաթաթանն իրականացված է 
կտորից պատրաստված օղագոտու տեսքով։ 
Օղագոտին ունի  օգտագործողի ոտնաթաթի 
երկարության մոտավորապես կեսի չափով 
լայնություն և  օգտագործողի ոտնաթաթի 
մետատարզաֆալանգային հոդերի հատվածի 
պարագծի մոտավորապես կրկնակիի չափով 
երկարություն։ 

Ապահովվում է կոշիկ կրելիս ոտնաթաթերի 
պաշտպանությունը և հիգիենան, 18 նկ. ։

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11       վկայագրի համարը
13      փաստաթղթի տեսակի կոդը
        S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21      հայտի համարը
22      հայտի ստացման թվականը
23      ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24      գրանցման թվականը
31      առաջնային հայտի համարը
32      առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33      երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51      արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 
        (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55      արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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№ 05/102 .05 . 20 18

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 09-01 (11) 450  (13) S 
(21) 20180007  (22) 07.03.2018
(72) Նորայր Բալյան (AM) 
(73) «Պտղնի Գոլդ» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, 
գ. Պտղնի 1-ին փ., տուն 8 (AM) 
(54) Գինու շիշ
(55) 

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740



ԳՅՈՒՏԵՐ

16

ՄԱՍ 1

16

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 05/1 

02 .05 . 20 18

(210) 20161695  (111) 27272
(220) 28.12.2016 (151) 23.04.2018
   (181) 28.12.2026
(730) Նաիրի Մնացականյան, Երևան, Այգեձոր 
78/1, բն. 47, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

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

դաս 41. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումն ական կամ զվարճալի):

____________________

(210) 20170380 (111) 27273
(220) 17.03.2017 (151) 23.04.2018
   (181) 17.03.2027
(730) «Այս-դեսերտ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Զովք, AM 
(442) 18.04.2017
(540) 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

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

դաս 30. պաղպաղակ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20170656  (111) 27274
(220) 10.05.2017 (151) 23.04.2018
   (181) 10.05.2027
(730) «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Թբիլիսյան խճուղի 25, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

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

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

____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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(210) 20170761  (111) 27275
(220) 22.05.2017 (151) 23.04.2018
   (181) 22.05.2027
(730) Բայերսդորֆ ԱԳ, DE 
(442) 16.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

միջոց ներ, հոտազերծիչներ անձնական օգտա-
գործման համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20171180  (111) 27276
(220) 11.08.2017 (151) 23.04.2018
   (181) 11.08.2027
(730) Ֆոշան Սոեր Էլեքթրոնիք Ինդասթրի Քո., 
Լթդ., CN 
(442) 16.10.2017
(540) 

(511) 
դաս 9. մոնիտորներ (համակարգչային 

սար քավորանք). հայտարարությունների 
էլեկտրո նային տախտակներ. լուսային 
էմիսիայի էլեկտրոնային ցուցիչներ. խոսակ-
ցական ապարատներ. նավագնացական 
սարքեր և գործիքներ. տեսահեռախոսներ. 
բարձրախոսների պատյաններ. դիտարկման 
և վերահսկման էլեկտրական ապարատուրա. 
ընդունիչներ (ձայնա-և տեսա-). ձայնի 
հաղորդման ապարատներ. հեռուստացույց-
ներ. տեղագրական գործիքներ. ուսուցա նող 
սարքեր. էլեկտրական մալուխներ. էլեկտրա-
հաղորդալարեր. մեկուսացված պղնձա լար. 
ձայնի ուժեղարարներ. կոմուտատորներ. 
գծային միացիչներ (էլեկտրականություն). 
էլեկտրական կերպափոխիչներ. էլեկտրա-
կան փոխարկիչներ. խցակի վարդակներ 
(էլեկտրական միացումներ), խցակի 
երկժանիներ (էլեկտրական միացումներ), 
խցակի միացումներ (էլեկտրական). ռեդուկ-
տորներ (էլեկտրական). ֆլուորեսցենտող 
(լուսածոր) էկրաններ. կառավարման 

վահաններ (էլեկտրականություն). էլեկտրական 
գծերի միացքներ. կերպափոխիչներ 
(էլեկտրա կանություն). հեռակառավարման 
ապարատուրա. ինտեգրալ սխեմաներ. կիսա-
հաղորդիչներ. լուսավորության էլեկտրական 
կարգավորիչներ. լուսարձակող դիոդներ 
(ԼԱԴ). բարձրացնող տրանսֆորմատորներ. 
կոմուտացման էլեկտրական ապարատներ. 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանության 
անհատական միջոցներ. էլեկտրական 
փականներ. դռան էլեկտրական զանգեր. 
լիցքավորող սարքեր էլեկտրական կուտա-
կիչների համար. էլեկտրական մարտկոցներ. 
արևային մարտկոցներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171270  (111) 27277
(220) 04.09.2017 (151) 23.04.2018
   (181) 04.09.2027
(730) Լ’ Օրեալ (Սոսիետե Անոնիմ), FR 
(442) 15.09.2017
(540) 

(526) «BOTANIC THERAPY» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 3. ոչ բուժական պատրաստուկներ 
մաշկը և մազերը խնամելու համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20171347  (111) 27278
(220) 20.09.2017 (151) 23.04.2018
   (181) 20.09.2027
(730) Կարեն Գալստյան, Երևան, Զավարյան 
փ., 2, բն. 73, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 
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(526) «Pomegranate wine» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կարմիր, սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինիներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20171374  (111) 27279
(220) 25.09.2017 (151) 23.04.2018
   (181) 25.09.2027
(730) Ջինսանա ՍԱ, CH 
(442) 16.10.2017
(540) 

(511) 
դաս 1. վիտամիններ դեղագործական նպա-

տակների համար.
դաս 5. ըմպելիքներ բժշկական նպա-

տակների համար. կենսաբանական պատրաս-
տուկներ բժշկական նպատակների համար. 
բույսերից դեղապատիճներ բժշկական 
(բուժական) նպատակներով օգտագործման 
համար. մաշկաբանական պատրաստուկներ 
(բուժական). դիետիկ սննդայյին հավելումներ. 
դիետիկ սննդային նրբաթելեր. դիետիկ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
էներգետիկ ըմպելիքներ (դիետիկ սննդային 
հավելումներ). դեղագործական ապրանքների 
և սննդային հավելումների մեջ պարունակող 
ֆերմենտներ. մանկական սնունդ. բուսական 
թուրմեր և բուսական միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար. սննդին փոխարինող՝ այս 
դասում ներառված պատրաստուկներ, որոնք 
ներառում են, սակայն չեն սահմանափակում 
ըմպելիքներով և սալիկներով. լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ) հարմարեցված բժշկական 
նպատակներով օգտագործման համար. 
հանքային հավելանյութեր, հանքային սննդային 
հավելումներ, հանքային պատրսատուկներ. 
սննդային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակներով օգտագործման համար. 

սննդային հավելումներ. դեղագործական 
պատրաստուկներ. բուսային լուծամզուքներ 
(դիետիկ սննդային հավելումներ). դիետիկ 
սննդային հավելումներ պրոտեինից. 
տոնուսը բարձրացնող միջոցներ (դեղային 
պատրատսուկներ). տոնուսը բարձրացնող 
միջոցներ բուսային լուծամզուքների 
(էքստրակտների) հիմքով. վիտամիններից 
պատրաստված խթանիչներ. հանքային 
նյութերից պատրաստված խթանիչներ. 
վիտամիններ, վիտամինային հավելումներ և 
վիտամինային պատրաստուկներ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20171451  (111) 27280
(220) 13.10.2017 (151) 23.04.2018
   (181) 13.10.2027
(730) Նաիրի Ժորայի Մնացականյան, Երևան, 
Այգեձոր 78/1 շ., բն. 47, AM 
(442) 01.11.2017
(540) 

(511) 
դաս 41. մրցույթների կազմակերպում:

____________________

(210) 20171458  (111) 27281
(220) 16.10.2017 (151) 23.04.2018
   (181) 16.10.2027
(730) «Այս-դեսերտ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Զովք, AM 
(442) 01.11.2017
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ:

(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________
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(210) 20171574  (111) 27282
(220) 16.11.2017 (151) 23.04.2018
   (181) 16.11.2027
(730) Դը Ջիլեթ Քամփնի ԼԼՔ, US 
(442) 16.01.2018
(540) 

(511) 
դաս 8. ածելիներ և ածելիների սայրեր. 

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

____________________

(210) 20171582  (111) 27283
(220) 16.11.2017 (151) 23.04.2018
   (181) 16.11.2027
(730) «Կեդիկյան» ՍՊԸ, Երևան, Աճառյան 34, 
բն. 6, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր:

____________________

(210) 20171590  (111) 27284
(220) 17.11.2017 (151) 23.04.2018
   (181) 17.11.2027
(730) «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 

(442) 01.12.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ հայկական կոնյակ (բրենդի). 
խաղողի գինի:

____________________

(210) 20171658  (111) 27285
(220) 28.11.2017 (151) 23.04.2018
   (181) 28.11.2027
(730) «Ատլանտիս արմենիան էյրլայնզ» ՍՊԸ, 
Երևան, Սայաթ-Նովա 29, AM 
(442) 18.12.2017
(540) 

(526) «Armenian Airlines» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ գույնով:
(511) 

դաս 39. ավիափոխադրումներ, տրանս-
պորտ (փոխադրումներ), ավիատոմսերի 
վաճառք:

____________________

(210) 20171740  (111) 27286
(220) 11.12.2017 (151) 23.04.2018
   (181) 11.12.2027
(730) «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան 
պետական բժշկական համալսարան» 
հիմնադրամ, Երևան, Կորյունի 2, AM 
(442) 16.01.2018
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(540) 

(526) «1920» թիվը և գավաթին փաթաթված 
օձի պատկերն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, սև, սպիտակ և մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում), 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ, 
ֆիզիկական դաստիարակություն, տեքս-
տային նյութերի հրապարակում, գրքերի 
հրատարակում, գրքերը դուրս տանելու 
հնարավորությամբ գրադարանների ծառայու-
թյուններ, կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկացում, ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում մշակութային կամ կրթության նպա-
տակներով, սեմինարների կազմակեր պում և 
անցկացում, գիտաժողովների կազմա կերպում 
և անցկացում, տեղեկատվություն կրթու թյան 
հարցերով, քննությունների անցկացում, գրքերի 
և պարբերականների առցանց հրապա րակում, 
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդ-
ներ կրթության կամ ուսուցման հարցերով), 
մասնագիտական վերապատրաստում, դպրոց-
ների կողմից մատուցվող կրթական ծառայու-
թյուններ.

դաս 42. հետազոտություններ մանրէա-
բանության բնագավառում, գիտական 
հետազոտություններ, կլինիկական փորձար-
կումներ.

դաս 44. բժշկական կլինիկաների ծառայու-
թյուններ, հիվանդանոցների  ծառայություններ, 

բժշկական օգնություն, ատամնաբուժական 
օգնություն (ստոմատոլոգիա), ակնաբույժների  
ծառայություններ, մանկաբարձական օգնու-
թյուն, խորհուրդներ առողջության հարցերով:

____________________

(210) 20171818  (111) 27287
(220) 20.12.2017 (151) 23.04.2018
   (181) 20.12.2027
(730) «Ցիտո Ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1 թ., 45, բն. 22, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

(526) «MEGAMALL» և «ARMENIA» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, բաց և մուգ կանաչ, բաց և մուգ 
կապույտ, բաց և մուգ մանուշակագույն, բաց և 
մուգ գազարագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. պողպատե տառամարմիններ. 
պողպատե գրչածայրեր. կպչուն ժապավենի 
բաշխիչ հարմարանքներ (գրասենյակային). 
հասցեներով դրոշմակնիքներ. հասցեատպիչ 
մեքենաներ. թուղթ. ազդագրեր. պլակատներ. 
ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե 
վահանակներ. գրասենյակային մակնշման 
մեքենաներ. գրասենյակային ամրակներ. 
սեղմիչներ գրիչների համար. հարմարանք ներ 
ճարմանդներով ամրացնելու համար 
(գրասենյակային պիտույքներ). ալբոմներ. 
նկարներ. էստամպներ (փորագրանկարներ). 
սիգարների օղակներ (սիգարների 
ժա պավեններ). մատիտներ սրելու էլեկտրական 
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կամ ոչ էլեկտրական մեքենաներ. հենակալներ 
գրքերի համար. հենաձողիկներ նկարիչների 
համար. ջրաներկեր. ճարտարապետա կան 
մանրակերտներ. արագակարներ, թղթա-
պանակներ (գրասենյակային). պնակիտներ 
գրելու համար. գրիֆելներ. նրբաթիթեղ. ծեփելու 
համար կավ. հաշվողական աղյուսակներ. 
փորագրանկարներ. արվեստի վիմագրական 
ստեղծագործություններ. նկարներ շրջա-
նակված կամ չշրջանակված. մատիտներ. 
լրագրեր. պարբերական մամուլ. ատլասներ 
(քարտեզագրքեր). պոկովի թերթերով բլոկ-
նոտներ. կպչուն ժապավեններ (գրասենյա-
կային պիտույքներ). տակդիրներ գարեջրի 
գավաթների համար. տոմսեր. կենսաբանական 
կտրվածքներ մանրադիտակով ուսումնա  սի-
րելու համար (ուսուցողական նյութեր). տպարա-
նային կլիշեներ. բլոկնոտներ (նոթա  տետրեր) 
նկարչության, գծագրության համար. 
բլոկնոտներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
ներկանյութով ժապավենների կոճեր. 
ապարանջաններ գրենական պիտույքները 
պահելու համար. բրոշյուրներ. ասեղնա-
գործության նմուշներ (սխեմաներ). գրա-
սենյակային կոճգամներ. խոնավարարներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). նկարիչների 
վրձիններ.  բյուվարներ (սեղանի թղթա-
պանակներ). դրոշմակներ (կնիքներ). զմուռսի 
կնիքներ. թանաքի բարձիկներ. զմուռս. 
գրասենյակային հարմարանքներ կնքելու 
համար. գրասենյակային նյութեր կնքելու 
համար. տետրեր. սկուտեղներ դրամի 
տեսակավորման և հաշվարկի համար. կալկա 
(մոմաթուղթ). թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալկա 
(մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա.  
մատնակալներ (գրասենյակային պիտույք ներ). 
տպատառեր. պատճենահան թուղթ 
(գրասենյակային). թուղթ գրանցող սարքերի 
համար. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). 
քառանկյուն գծագրական քանոններ. քարտեր. 
ուսուցողական նյութեր (բացառությամբ 
սարքերի).  կատալոգային քարտեր (գրա-
սենյակային պիտույքներ). թերթերով թղթեր 
(գրասենյակային պիտույքներ). ստվարաթուղթ. 
ստվարաթղթե տուփեր բոլորագլխարկների 
համար. ծակոտված քարտեր ժակքարդյան 
մանածագործական հաստոցների համար. 
ստվարաթղթե դիտափողակներ. կատալոգ ներ. 

սեղմիչներ կատալոգային քարտերի համար. 
երգարաններ. տպագրական շարվածքի 
սեղաններ. թղթապանակներ փաստաթղթերի 
համար. նկարակալներ. տպարանային թվային 
տառամարմիններ. տուշ. գունավիմագրիչներ. 
մոմ մոդելավորման համար, բացառությամբ 
ատամնաբուժության մեջ օգտագործվողի. 
քարտարաններ (գրասենյակային պիտույքներ). 
ծակատիչներ (գրասենյակային). զուգարանի 
թուղթ. գրքեր. գծագրական կարկիններ. 
տպարանային տառամարմիններ (թվային և 
տառային). շարվածքային դազգահներ. 
սկուտեղներ նամակագրության համար. թղթե 
տոպրակներ. հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). թանաք ուղղումներ կատարելու 
համար (հելիոգրաֆիա). մատիտների համար 
գրիֆելներ. հյուսվածքաբանական կտրվածք-
ներ (դիտողական պիտույքներ). գծագրական 
կորաքանոններ. կազմեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). գրելու կավիճ. կավիճ 
վիմագրության համար. կավիճ դերձակների 
համար. կավիճի բռնիչներ. մատիտների 
բռնիչներ. ավտոմատ մատիտներ. թղթե 
տարողություններ սերուցքի համար. 
գրասենյակային ճարմանդներ. գրամեքենա-
ների գլանիկներ. փոխադրանկարներ. 
գծանկարչական տպագիր նյութեր. մարմարի 
նմանակմամբ կազմարարական կափարիչների 
հարդարման (ներկման) գործիքներ. 
գծագրական տախտակներ. գծագրական 
պիտույքներ. գծագրական գործիքներ. 
դիագրամներ (տրամագրեր). ծրարներ (գրա-
սենյակային ապրանքներ). կրկնակիչներ. 
օֆորտներ. փաթեթավորման թուղթ.  
գրչածայրեր. գրամեքենաներ (էլեկտրական 
կամ ոչ էլեկտրական). գրչատուփեր. ոսկե 
գրչածայրեր.  ջնջելու միջոցներ. գրենական 
պիտույքներ. խորհրդանշաններ (թղթե կնիք-
ներ). սրբելու ջնջելու շաբլոններ. ռետիններ 
ջնջելու համար. թուղթ էլեկտրասրտագրիչների 
համար. ծակոտիչներ (գրասենյակային 
պիտույքներ). թանաք. ներկանյութով 
ժապավեններ. թանաքամաններ. գրա սեն-
յակային հարմարանքներ ծրարները կնքելու 
համար. լուսանկարներ. գրչամաքրիչներ. 
կնիքներ (գրասենյակային պարագաներ). 
գործվածք կազմարարական աշխատանքների 
համար. գծագրագործիքատուփեր.  ռեգիստր-



ԳՅՈՒՏԵՐ

22

ՄԱՍ 1

22

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 05/1 

02 .05 . 20 18

ներ (գրքեր). գրանցամատյաններ. արձա նիկ-
ներ պապիեմաշեից. զտաթուղթ. զտող նյու թեր 
(թղթից). բլանկներ (տպագրված). գրա-
սենյակային պարագաներ, բացառությամբ 
կահույքի. ածխային մատիտներ.  կորա-
քանոններ (գրասենյակային ապրանքներ). 
շարվածքատախտակներ (պոլիգրաֆիա). 
գալվա նա ստերեոտիպեր. աշխարհագրական 
քարտեզներ. գլոբուսներ. ջրաներկ բացելու 
բաժակապնակներ նկարիչների համար. 
գրաֆիկական վերարտադրություններ. գրա-
ֆիկական (գծանկարչական) պատկերներ. 
գրասենյակային քերակներ (տեքստում 
ուղղումներ անելու պիտույքներ). փորագրման 
տախտակներ. հեկտոգրաֆներ. տպագիր 
կարգացուցակներ. խոնավարարներ մա կե-
րևույթ ների համար (գրասենյակային 
պիտույքներ). փոստային բացիկներ. տպագիր 
արտադրանք. պիտակները ձեռքով սոսնձելու 
հարմարանքներ. ոչ մանածագործական 
օֆսեթային պաստառ. տպագրական դյուրակիր 
շարվածքներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
տպագրական հրատարակություններ. 
դասագրքեր (ձեռնարկ). փոստային թուղթ. 
ճնշածծաններ. չափանշման ասեղներ 
գծագրության համար. գծագրական 
գրչածայրեր. սեղանի թղթե սպիտակեղեն. 
վիմատիպ նկարներ. վիմագրական քարեր. 
բուկլետներ. փայլուն թուղթ. պապիեմաշե. 
անդորրագրերի գրքույկներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). կավիճ չափանշման համար. 
պլաստիկական զանգված ծեփելու համար. 
ծեփանյութեր. ծեփելու մածուկներ. թղթե 
թաշկինակներ. գործված պաստառ բազմացման 
ապարատներում ներկով պատելու համար. 
սեղանի թղթե սփռոցներ. գրատախտակներ. 
թղթերն ամրացնելու հարմարանքներ 
(ամրակներ). համարադրոշմիչներ. յուղա-
նկարատիպեր. կպչուն շերտեր կազմերը 
ամրացնելու համար (կազմարարական գործ). 
սոսնձաթղթիկներ կնքելու համար. ներկա-
պնակներ նկարիչերի համար. պանտոգրաֆներ 
(գծագրական գործիքներ). թղթագրենական 
ապրանքներ. մագաղաթաթուղթ.  պաստելներ 
(գունամատիտներ). ձևվածքներ կարի համար. 
տրաֆարետների պատյաններ. ներկարարական 
գլանիկներ. կտավներ նկարների համար. 
ներկատուփեր (դպրոցական պիտույքներ). 

պլաստմասսայե թաղանթներ փաթեթավորման 
համար. հարմարանքներ լուսանկարներ 
սոսնձելու համար. հենակալներ լուսանկարների 
համար. լուսափորագրանկարներ. գծագրեր 
(կապտաթուղթ).  ծալամեքենաներ (գրա-
սենյակային). ինքնահոս գրիչներ. տրաֆա-
րետներ նկարելու համար. շաբլոններ. 
դիմանկարներ. թղթե կաշպոներ (դեկորատիվ 
ծաղկամաններ). գլանատիպներ. քարտեր կամ 
թղթյա ժապավեններ հաշվիչ մեքենաների 
ծրագրերը գրանցելու համար. ծանուցա-
տետրեր. թուղթ ռենտգենյան նկարների 
համար. գծագրական քանոններ. ռեգլետներ 
(տպագրական). կազմարարական նյութեր. 
գործված պաստառ կազմարարական աշխա-
տանքների համար. թելեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. գործված պաստառ 
փաստաթղթերը վերարտադրող մեքենաներում 
ներկով պատելու համար.  գրչածայրեր 
(գրասենյակային պարագաներ). ամսագրեր 
(պարբերական). թղթե ժապավեններ. 
գրամեքենաների ժապավեններ. թղթե կամ 
պլաստմասսայե տոպրակներ (ծրարներ, 
կապոցներ) փաթեթավորելու համար. 
բարձիկներ դրոշմակնիքների համար. 
դպրոցական պիտույքներ (գրասենյակային). 
էջանիշներ գրքերի համար. շնորհավորական 
բացիկներ.  ստեատիտ (դերձակի կավիճ). 
գնդիկավոր գրիչների գնդիկներ. սեղանի թղթե 
տակդիրներ.  տակդիր-գորգիկներ աշխա-
տասեղանի համար. գրամեքենաների 
ստեղններ. կնիքների, դրոշմակների կալիչներ. 
կնիքների, դրոշմակների տուփեր. փոստային 
նամականիշներ. տակդիրներ կնիքների, 
դրոշմակնիքների, դրոշմակների համար. 
տրանսպարանտներ (գրասենյակային 
ապրանք ներ). հարմարանքներ գլխազարդեր 
պատրաստելու համար. սոսնձանյութ (սոսինձ) 
գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. սոսնձող նյութեր 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-
տակների համար. կպչուն երիզներ գրա-
սենյակային կամ կենցաղային նպատակների 
համար. կպչուն ժապավեններ գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպա տակների համար. 
հասցեներով թիթեղիկներ հասցեատպիչ 
մեքենաների համար. ալմանախներ. 
օրացույցներ. օսլայի շրեշ (սոսնձող նյութ) 
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գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-
տակների համար. նկարելու վրձիններ.  
ինքնասոսնձվող ժապավեններ գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար.  
գրասենյակային ռետին ներ. մանկական թղթե 
կրծկալներ. ստվարաթուղթ փայտանյութից 
(գրասենյակային պիտույքներ). թուղթ փայտա 
զանգվածից. թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր.  
դրոցներ գրիչների և մատիտների համար. 
թղթե կամ ստվարաթղթե փաթաթվածքներ 
շշերի համար. գրաֆինների թղթե տակդիրներ. 
ծանուցագրեր (գրա սենյակային). պղպջակավոր 
պլաստ մասսայե թերթեր փաթեթավորման կամ 
կշռաբաշխման համար. թղթե դրոշներ. թղթի 
մանրատիչներ գրասենյակային նպատակների 
համար. վերականգնված թաղանթանյութից 
փափուկ թերթեր փաթեթավորման համար. 
գրասենյակային պահարանիկներ (գրա-
սենյակային). սոսինձներ գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. թուղթ 
կտրելու դանակներ (գրասենյակային).  թղթե 
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի 
համար.  մատիտ սրելու հարմարանքներ 
(էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական). թղթե 
անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնելու համար. 
սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. թղթե 
անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու 
համար. գծագրական անկյունաքանոններ. 
ռեյսշինաներ (գծագրական T –աձև քանոններ). 
գրչակոթեր. գրենական պիտույքների 
հավաքակազմեր (գրասենյակային պիտույք-
ներ). թանաքամաններ. գրասարքեր. 
ձեռագրերի նմուշներ. շշերի փաթեթվածք 
թղթից կամ ստվարաթղթից. ցուցատախտակ-
ներ թղթից կամ ստվարաթղթից հայտա-
րարությունների համար. թղթե սրբիչներ 
ձեռքերի համար. թղթե կոսմետիկ 
անձեռոցիկներ. թղթից կամ ստվարա թղթից 
պիտակներ. փորագրական ասեղներ 
օֆորտների համար. վիսկոզից թերթեր 
փաթեթավորման համար. բուսախեժ (սոսինձ-
ներ) գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. կպչուն պաստառ 
գրասենյակային նպատակների համար. ձկան 
սոսինձ. տոպրակներ միկրոալիքային 
վառարանում սնունդ պատրաստելու համար. 
թղթե զտիչներ սուրճի համար. ձգուն (էլաստիկ) 
պլաստիկ թաղանթներ դարսակման համար. 

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

____________________
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(210) 20171819  (111) 27288
(220) 20.12.2017 (151) 23.04.2018
   (181) 20.12.2027
(730) «Ցիտո Ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1 թ., 45, բն. 22, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

(526) «MEGAMALL» և «ARMENIA» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, կանաչ, բաց և մուգ կանաչ, բաց և մուգ 
կապույտ, բաց և մուգ մանուշակագույն, բաց և 
մուգ գազարագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
արտաքին գովազդ. ներմուծման-արտահան-
ման գործակալությունների ծառայություն-
ներ. առևտրային տեղեկատվության 
գործակա լությունների ծառայություններ. 
ինքն արժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահան-
ման ծառա  յու թյուններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակա լությունների ծառայություններ. 
գրա սենյակային սարքերի և ապարատ-
ների վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աու-
դիտ. խորհրդատվություն գործարարության 
կազմակերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա-
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդա-
տվություն գործարարության կառա վարման 
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ. 

ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. գործա-
րարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործարա-
րության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետա-
զո տու թյուններ. ծառայություններ 
հա  սա   րա  կա կան հարաբերությունների բնա-
գա վառում. սղագրական ծառայություններ. 
հեռուստագովազդ. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդա-
յին գործակալությունների ծառայություններ. 
խորհրդա տվություն գործարարության 
կառա  վարման հարցերով. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. տվյալ-
ների ավտոմատացված հիմնապա շարների 
վարում. մասնագիտական խորհրդատվություն 
գործարարության ասպարեզում. տնտե-
սական կանխատեսում. ցուցա հանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազ դային 
նպատակներով. գործնական տեղեկա տվու-
թյուն. հասարակական կար ծիքի հետազոտում. 
վճարման փաստա թղթերի նախապատրաս-
տում. աշխա տա կիցների հաստիքների համա-
լրում. ձեռնարկությունները տեղա փո խելու 
հետ կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու 
ծառայու թյուններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժա-
նորդագրության կազմակերպում երրորդ 
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անձանց համար. գովազդ փոստով. 
հյուրանոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների գոր-
ծերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնա պաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնա կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լուսա-
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին (խորհուրդներ 
հաճախորդներին ապրանքների վերաբերյալ). 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժա նորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների 
և ծառայությունների լիցենզիաների 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. ենթակապալառուի 
ծառայություններ (առևտրային (կոմերցիոն) 
օգնություն). հաշիվների ապրանքագրերի 
տրամադրում. գովազդային տեքստերի 
խմբագրում. վիճակագրական տվյալների 
հավաքում և տրամադրում. գովազդի 
մանրակերտում. երաշխավորների որոնում. 
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում 
գովազդային նպատակներով. գովազդային 
ֆիլմերի արտադրություն. մարզիկների 
գործունեության կառավարում. մարքեթինգ 
(շուկայավարում). հեռուստամարքեթինգի 
ծառայություններ. դեղագործական միջոց-
ների, անասնաբուժական և հիգիենիկ 

պատրաստուկների և բժշկական նշանակության 
նյութերի մեծածախ կամ մանրածախ վաճառք. 
վաճառասեղանների վարձույթ, վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. գործա-
րար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով». 
առևտրային միջնորդություն (ծառայություն). 
արտահաստիքային աշխատողների գործու-
նեության կառավարում. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և եզրափակում 
երրորդ անձանց համար. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. ծախսերը փոխհատու-
ցող ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդող ների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավատար-
մության ծրագրերի կառավարում. գովազդային 
սցենարների տեքստերի կազմում. տվյալների 
և գրավոր հաղորդագրությունների գրանցում. 
գրանցամատյանների տեղեկատվության 
թարմացում և պահում. տեղեկատվական 
ցանկի կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանասավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
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հարցում բիզնես-ծառայություններ. հեռուստա-
խանութների ծրագրերի արտադրություն. 
հասարակական հարաբերությունների հաղոր-
դակ ցության ռազմավարության վերաբեր-
յալ խորհրդատվություն. հաղորդակցության 
ռազմա վա րության ոլորտի գովազդի հար-
ցերով խորհրդատվություն. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
ան ձանց համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171824  (111) 27289
(220) 21.12.2017 (151) 23.04.2018
   (181) 21.12.2027
(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի 
նահանգ, US 
(442) 16.01.2018
(540) 

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

դաս 30. շոկոլադային հրուշակեղեն. 
քաղցրա վենիք. շոկոլադ. սառնաշաքար. 
աղանդերներ. կոնֆետներ. սուրճ. թեյ, կակաո. 
շաքար. հացահատիկ և հացահատիկային 
արտադրանք. hացահատիկների հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. հացահատիկային սալիկներ 
և սննդային սալիկներ պրոտեինի բարձր 
պարունակությամբ. թխվածքաբլիթներ, 
գալետներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով, տորթեր, հրուշակներ. 
խմորեղեն. բլիթներ, թխվածքներ. մյուսլի. 
կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. սննդային 

վաֆլիներ. սննդային սառույց. պաղպաղակ. 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). 
բնական կամ արհեստական սառույց. 
պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. սառեցված 
քաղցրավենիք. շոկոլադային մուսեր. սորբեթ 
(սառեցված աղանդեր). բուրավետարարներ 
ըմպելիքների համար, բացառությամբ 
եթերային յուղերի. բուրավետարարներ սննդի 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
շոկոլադապատ մրգեր. շոկոլադապատ 
ընկույզ ներ. հացահատիկի հիմքով 
սննդամթերք. գրանոլաներ. գրանոլայի 
հիմքով նախուտեստային սալիկներ. հացին 
քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ կակաոյի հիմքով. շոկոլադային 
սոուսներ. կայունարարներ հարած սերուցքի 
համար. շոկոլադային օշարակներ. օշարակներ 
աղանդերները զարդարելու համար. ալյուր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20180061  (111) 27290
(220) 22.01.2018 (151) 23.04.2018
   (181) 22.01.2028
(730) «Լորդնոք քեփիթլ» ՓԲԸ, Երևան, 
Խորենացի 27ա, բն. 1, AM 
(442) 01.02.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի:

____________________

(210) 20160539 (111) 27291
(220) 05.05.2016 (151) 27.04.2018
   (181) 05.05.2026
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան» 
ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM 
(442) 01.06.2016
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(540) 

(526) Բացի «NOY» բառից մնացած բոլոր 
գրառումները և շշի արտաքին տեսքը ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ երկնագույն, կապույտ, սպիտակ և կարմիր 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. աղբյուրի չգազավորված ջուր:
____________________

(210) 20170745  (111) 27292
(220) 19.05.2017 (151) 27.04.2018
   (181) 19.05.2027
(730) Արման Արզումանյան, Սյունիքի մարզ, ք. 
Գորիս, Գ.Նարեկացի 2/26, AM 
(442) 16.08.2017
(540) 

(526) «marketing and branding» արտահայտու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. մարքեթինգ (շուկայավարում).  
գովազդ. գործերի կառավարում գործարա-
րության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպա -
րե զում. բրենդի զարգացում. բրենդի կառա-

վա րում. բրենդինգ, այն է՝ բրենդի ստեղծում. 
բրենդի վերաբերյալ խորհրդատվություն.  
ներմուծման-արտահանման գործակալություն-
ների ծառա յություններ. հեռահաղորդակ-
ցական ծառա յու թյունների բաժանորդագրում 
երրորդ անձանց համար. առևտրային 
տեղեկա տվության գործակալություն-
ների ծառայություններ. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
աուդիտ (առևտրային գործունեության). 
վարձակալական գործակալությունների ծառա-
յություններ. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. հաշվապահական 
գրքերի վարում. հաշիվների ապրանքագրերի 
տրամադրում. ապրանքների ցուցադրում. 
հասարակական կարծիքի հետազոտում. 
շուկայի ուսումնասիրություն. առևտրային 
տեղեկա տվություն և խորհուրդներ սպա-
ռողներին. հետազոտություններ գործարա-
րության (բիզնեսի) ասպարեզում. 
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրադրու-
թյան) հետազոտություններ. շուկայա գիտա-
կան (մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
աշխատակիցների հաստիքների համալրում. 
խորհրդատվություն գործարարության (բիզ-
նեսի) կազմակերպման և կառավարման հար-
ցերով. խորհրդատվություն գործարարության 
(բիզնեսի) կազմակերպման հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության 
(բիզնեսի) կառավարման հարցերով. խորհրդա-
տվություն աշխատակիցների անձնակազմը 
կառավարելու հարցերով. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության (բիզ-
նեսի) ասպարեզում. գովազդի մանրակեր-
տում. կառավարում ստեղծագործական 
գործարարության (բիզնեսի) ասպարեզում. 
գործարար (բիզնես) կառավարում մարզիկների 
համար. կենսագրության հակիրճ գրության 
կազմում այլ անձանց համար. գովազդային 
սցենարների տեքստերի կազմում. վեբ-
կայքերի երթևեկի օպտիմալացում. մամուլի 
տեսություն. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում 
գովազդային նպատակներով. առևտրա-
կան ցուցահանդեսների կազմակերպում 
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առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. առևտրային գործու-
նեության գնահատում. գործարար (բիզնես) 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով վեբ-կայքերի 
ցանկի տրամադրում. մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում 
բոլոր լրատվամիջոցներով. տնտեսական 
կանխատեսում. աճուրդային վաճառք. 
գովազդային ֆիլմերի արտադրություն. 
գովազդային ժամանակի վարձույթ զանգ-
վածային տեղեկատվության բոլոր միջոցնե-
րում. գովազդային նյութերի վարձույթ. 
գովազ դային վահանակների վարձույթ. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
ռադիոգովազդ. ազդագրերի փակցնում. 
արտաքին գովազդ. գովազդային նյութերի 
տարածում. գովազդային նյութերի 
առաքում. գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. գովազդ փոստով. 
հեռուստագովազդ. վիճակագրական 
տվյալների հավաքում և տրամադրում. 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
արտաքին վարչական կառավարում 
ընկերությունների համար. հյուրանոցների 
գործարարական (բիզնես) կառավարում. 
գների համեմատման ծառայություններ. 
սպառողների հավատարմության ծրագրերի 
կառավարում. գովազդային ծառայություններ 
«վճարել մեկ կտտոցով». քարտուղարական 
ծառայություններ. մատակարարման ծառա-
յություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). ենթակապա-
լառուի ծառայություններ (առևտրային 
(կոմերցիոն) օգնություն). գործնական 
փորձաքննություն. գործարարության (բիզնեսի) 
արդյունավետության փորձաքննական ծառա-
յություններ.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. դասընթացներ. թրեյնինգ. 
ցուցահանդեսներ. ակադեմիաներ (ուսուցում). 

գրքերի հրատարակում. տեսագրությունների 
մոնտաժում. հեռակա ուսուցում. հանգստի 
կազմակերպում. վեհաժողովների (կոնգրես-
ների) կազմակերպում և անցկացում. 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկա-
ցում. վարպետաց դասերի կազմակերպում 
և անցկացում (ուսուցում). կրթական ոչ 
վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և 
անցկացում. սեմինարների կազմակերպում 
և անցկացում. գիտաժողովների (սիմպո-
զիումների) կազմակերպում և անցկացում. 
մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական 
կամ զվարճալի). գեղեցկության մրցույթների 
կազմակերպում. վիճակախաղերի կազմա-
կերպում. նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում ժամանցի նպատա-
կով. ներկայացումների կազմակերպում 
(իմպրե սա րիոների ծառայություններ). 
սպորտային մրցումների կազմակերպում. 
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ. 
մասնագիտական վերապատրաստում. գոլֆի 
դաշտերի տրամադրում. կինոդահլիճների 
ծառայությունների տրամադրում. քննու-
թյունների անցկացում. կինոֆիլմերի 
արտադրություն. բացառությամբ գովազդային 
հոլովակների. դեկորացիաների վարձույթ 
շոու - ծրագրերի համար. խաղալիքների 
վարձույթ. զվարճալի ռադիոհաղորդումներ. 
զվարճությունների կազմակերպում հյուրերի 
համար. հանգստի բազաների ծառայություններ. 
խաղատների ծառայություններ. ակումբ-
ների ծառայություններ. թանգարանների 
ծառայություններ. դպրոցների ծառայություն-
ներ (կրթություն). նախադպրոցական 
հաստա տություններ. մանկապարտեզներ 
(դաստիարա կություն, ուսուցում). լուսա-
նկարչություն. լուսանկարչական ռեպորտաժ-
ներ. կրթության գիշերօթիկ դպրոցներ. շոու 
ծրագրեր.

դաս 42. դիզայներների ծառայություններ 
փաթեթավորման բնագավառում. բրենդի 
դիզայն. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյու-
նա  բերական վերլուծումների և հետա զո  տու-
թյունների ծառայություններ. համա   կարգչային 
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ապարատների և ծրագրային ապա հովման 
մշակում և զարգացում. կայքերի ստեղծում. 
վեբ-ծրագրավորում. համա կարգչային 
համակարգերի վերլու ծու թյուն. ինտերիերի 
դիզայն. արդյունաբերական դիզայն. 
գեղարվեստական դիզայն. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն 
վիրուս  ներից. նավթի հանքավայրերի 
հետազննություն. երկրաբանական հետա-
զննություն. ճարտարագիտություն. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովման 
տեղակայում. հետազոտություններ շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության բնագավառում. 
գիտական հետազոտություններ. նավթային 
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա-
գործման նպատակով. ստորջրյա հետա-
զոտություններ. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն. համակարգչային 
անվտան գության ոլորտում խորհրդա-
տվություն. տեղեկատվական տեխնոլոգիա-
ների (ՏՏ) ոլորտում խորհրդատվություն. 
խորհրդատվություն համակարգչային տեխ-
նիկայի մշակման և զարգացման ոլորտում. 
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման 
հարցերով. տեխնոլոգիական հարցերով 
խորհրդատվություն. նավթահորերի հսկո-
ղություն. որակի հսկողություն. հագուստի 
մոդելավորում. ծրագրային ապահովման 
արդիականացում. հեռակա հասանելիության 
համակարգչային համակարգերի մոնիտո-
րինգ. ծրագրային ապահովում որպես (SaaS) 
ծառայություն. ծրագրային ապահովման 
սպասարկում. ինտերիերի ձևավորում. 
անտառի որակի գնահատում. փաստաթղթերի 
թվայնացում (տեսածրում). տվյալների կամ փաս-
տա թղթերի փոխադրում ֆիզիկական կրիչից 
էլեկտրո նային կրիչի վրա. համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման ոլորտում 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. ինտերնետի (hամացանցի) համար 
որոնման միջոցների տրամադրում. տվյալների 
և տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում. 
համակարգչային համակարգերի նախա-
գծում. վեբ-սերվերների վարձույթ. ծրագրային 
ապահովման վարձույթ. նավթի հանքա վայրերի 

հետախուզում. համակարգչային կայքերի 
տեղադրում (վեբ-սայթերի). սերվերների 
տեղավորում, հոսթինգ. ծրագրային 
ապահովման մշակում. խորհուրդներ 
էներգիայի խնայողության հարցերով. 
վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնիկական 
սպասարկում երրորդ անձանց համար. 
համակարգիչների համար ծրագրերի կազմում. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
արտաքին (աութսորս) ծառայությունների 
տրամադրում. դիզայներների ծառայություններ 
փաթեթավորման բնագավառում. ֆիզիկա 
(հետազոտություններ). տվյալների էլեկտրո-
նային պահպանում:

____________________

(210) 20170944  (111) 27293
(220) 26.06.2017 (151) 27.04.2018
   (181) 26.06.2027
(730) Փաքշու Ինդասթրիալ Գրուփ, IR 
(442) 17.07.2017
(540) 

(526) «O2» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, մուգ կապույտ, կապույտ, երկնագույն 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. լվացքի փոշի, լվացքի հեղուկ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________
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(210) 20171287  (111) 27294
(220) 08.09.2017 (151) 27.04.2018
   (181) 08.09.2027
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 
3/5, AM 
(442) 18.12.2017
(540) 

(526) «PHARMACEUTICAL COMPANY» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ։
(511) 

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
ոչ բուժական օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական 
միջոցներ, ոչ բուժական լոսյոններ մազերի 
համար. ոչ բուժական ատամի փոշիներ և 
մածուկներ, մասնավորապես՝ հղկանյութեր. 
համպար (պարֆյումերիա). կենցաղային 
հակադիրտեր. կենցաղային հակաստատիկներ. 
բուրավետիչներ (եթերային յուղեր).  oդի բուրա-
վետիչներ. բուրավետիչներ ամոքահունց խմորից 
պատրաստվող հրուշակեղենի համար (եթե-
րային յուղեր). բուրավետիչներ ըմպելիքների 
համար (եթերային յուղեր). աերոզոլներ բերանի 
խոռոչի թարմացման համար. սեղմված օդով 
բալոններ մաքրման և փոշու հեռացման 
համար. բալզամներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. փայլ 
շրթունքների համար. հղկաքարեր ողորկման 
համար. հղկաթուղթ. զմռնիտի թուղթ. 
ողորկման թուղթ. կոսմետիկական վազելին. 
կոշիկի քսուք. գուտալին (կոշիկի քսուք). 

կոշիկի կուպր. բամբակ կոսմետիկական 
նպատակների համար.  հոտավետ (բուրավետ) 
նյութեր սպիտակեղենի բուրավետացման 
համար. խոնավակլանիչ նյութեր սպասք 
լվացող մեքենաների համար. կպչուն նյութեր 
կոսմետիկական միջոցների համար. բուրավետ 
ջուր.  ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. անուշաբույր 
ջուր. մոմ սպիտակեղենի համար. մոմ հատակի 
համար. սահումը կանխող մոմ հատակի համար. 
մազահեռացնող մոմ. մոմ բեղերի համար. 
դերձակի մոմ.  մոմեր կաշվի համար. կրեմներ 
կաշվի համար. մոմեր կահույքի և հատակների 
փայլեցման համար. կոշիկի մոմեր. ողորկելու 
մոմեր. ժելեր մերսման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
հելիոտրոպին. ժել ատամների սպիտակեցման 
համար. գերանիոլ. գրիմ. հոտազերծիչներ 
ընտանի կենդանիների համար.  հոտազերծիչներ 
մարդու կամ կենդանիների համար. 
դեպիլյատորներ. բուրավետ փայտանյութ. 
օծանելիք. հեղուկներ հատակի համար, որոնք 
կանխում են սահելը. հեղուկներ ապակիների, 
այդ թվում՝ հողմապակիների, մաքրման համար. 
յուղեր կոսմետիկական նպատակների համար. 
հրաբխային մոխիր մաքրման համար. միջոցներ 
հիգիենիկ նպատակների համար, որոնք 
վերաբերում են օծանելիքային և կոսմետի-
կական կատեգորիային. պարֆյումերիային 
արտադրանք. դեկորատիվ փոխատիպ նկար ներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. իոնոն 
(պարֆյումերիա). քարեր սափրվելու համար 
(կապող միջոցներ). հղկաքարեր. մատիտներ 
հոնքերի համար. կոսմետիկական մատիտներ. 
սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյութեր). մետաղների 
կարբիդներ (հղկանյութեր). ալյումինային 
շիբեր (հականեխիչներ). կիզելգուր ողորկման 
համար. սոսինձներ արհեստական թարթիչ ների 
ամրացման համար. սոսինձներ դնովի մազերի 
ամրացման համար. մազերի լավորակիչներ. 
օճառածառի կեղև լվացքի համար. կորունդ 
(հղկանյութ). ներկանյութեր մորուքի և 
բեղերի համար. ներկանյութեր զուգարանի 
ջրի համար. կոսմետիկական ներկանյութեր. 
օսլա (ապրետուր). օսլա սպիտակեղենին 
փայլ հաղորդելու համար. կոշիկի քսուքներ. 
քսուքներ ողորկման համար. կոսմետիկական 
կրեմներ. սպիտակեցնող կոսմետիկական 
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կրեմներ. կարմիր կրոկուս ողորկման համար. 
խունկ. լաք մազերի համար. լաքեր եղունգների 
համար. լոսյոններ մազերի համար. սափրվելուց 
հետո լոսյոններ. կոսմետիկական դիմակներ. 
յուղեր պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների 
համար. կոսմետիկական յուղեր. հարդարանքի 
յուղեր. եթերային յուղեր ցիտրոնից. եթերային 
յուղեր մայրու ծառից. եթերային յուղեր 
կիտրոնից. յուղեր, որոնք ծառայում են 
որպես մաքրող միջոցներ. բերգամոտի յուղ. 
գաուլտերյան յուղ. հասմիկի յուղ. նարդոսի 
յուղ. նշի յուղ. վարդի յուղ. տերպենթինի 
յուղ ճարպազերծման համար. կավիճ 
սպիտակեցման համար. մաքրող կավիճ. նշի 
կաթ կոսմետիկական նպատակների համար. 
հարդարանքի կաթ. մուշկ (կոսմետիկական). 
օճառներ. հոտազերծող օճառներ. օճառներ 
սափրվելու համար. գործվածքների երանգները 
վերականգնող օճառներ. հատով օճառներ 
հարդարանքի համար. օճառներ ոտքերի 
քրտնելու դեմ. նշի օճառ. դաղձ օծանելիքի 
արտադրության համար. կոսմետիկական 
հավաքածուներ. զմռնիտ. կպչուն պիտակներ 
եղունգների համար. արհեստական եղունգներ. 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). հիմքեր 
ծաղկային օծանելիքների համար. բամբակե 
տամպոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար. խնկաձողիկներ. մածուկներ ածելիներ 
սրելու փոկերի համար. ատամի փոշիներ, 
ատամի մածուկներ. պեմզա (չեչաքար). 
տուփեր շրթներկի համար. ջրածնի պերօքսիդ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
շերտիկներ շնչառությունը թարմացնելու 
համար. հղկապաստառ. զմռնիտային 
պաստառ ապակե հղկանյութով. շրթներկ. 
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ սափրվելու 
համար. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
լոգանքի համար. պատրաստուկներ լոգանքի 
համար ոչ բժշկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ մազերն ուղղելու համար. 
պատրաստուկներ մազերը գանգրացնելու 
համար. պատրաստուկներ լվացքը թրջելու 
համար. պատրաստուկներ գործիքներ սրելու 
համար. պատրաստուկներ անձնական 
հիգիենայի համար, հոտազերծիչներ. 
պատրաստուկներ գործվածքները կոկելու 
(օսլայելու) համար. պատրաստուկներ 

գունազերծման համար. պատրաստուկներ 
կաշվի գունաթափման համար. պատրաս-
տուկներ ատամների պրոթեզների ողորկման 
համար. պատրաստուկներ բերանի խոռոչի 
ողողման համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. կոսմե-
տիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. պատրաստուկներ սպիտակեղենին 
փայլ հաղորդելու համար. պատրաստուկներ 
մաքրելու կամ փայլեցնելու համար. 
պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը 
փափկացնելու համար. պատրաստուկներ 
լվացքի համար. պատրաստուկներ չոր 
մաքրման համար. պատրաստուկներ լաքը 
հեռացնելու համար. պատրաստուկներ 
դիմահարդարանքը հեռացնելու համար. 
պատրաստուկներ մանրատախտակի վրայից 
մոմը հեռացնելու համար (մաքրող միջոցներ). 
պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու համար. 
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար. պատրաստուկներ մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ ատամների պրոթեզները 
մաքրելու համար. պատրաստուկներ 
պատի պաստառները մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ ջրհորդանները մաքրելու 
համար. պատրաստուկներ հալվե վերայով 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
արևապաշտպան պատրաստուկներ. ախտա-
հանող օճառներ. կենցաղային քիմիական 
պատրաստուկներ սպիտակեղենը լվանալիս 
գույները թարմացնելու համար. փայլ տվող 
պատրաստուկներ (ողորկման համար). 
դիմափոշի.  ալմաստի փոշի (հղկանյութ). 
բծերը հանելու միջոցներ. լուծույթներ 
մաքրելու համար. արհեստական թարթիչներ. 
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռոցիկներ. դիմահարդարումը հեռաց-
նող պատրաստուկներով տոգորված 
անձեռոցիկներ. սաֆրոլ. լեղակ սպիտակեղենի 
համար. բևեկնայուղ ճարպազերծման համար. 
հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկներից և 
խոտերից. սոդա սպիտակեցման համար. 
լվացքի սոդա. մաքրելու համար սոդա. 
աղեր վաննաների համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների. աղեր սպիտակեցման 
համար. բաղադրություններ հոտավետ 
նյութերով ծխեցման համար (պարֆյումերա). 
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պահպանող բաղադրություններ կաշվի 
համար (փայլեցնող). անուշադրի սպիրտ 
(լվացող, մաքրող միջոց). կապակցող 
միջոցներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի 
համար. միջոցներ գրիմ անելու համար. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի 
համար. միջոցներ մազերը ներկելու համար. 
չեզոքացնող միջոցներ մշտագանգրացման 
համար. միջոցներ բույսերի տերևներին փայլ 
հաղորդելու համար. կոսմետիկական միջոցներ 
թարթիչների համար. կոսմետիկական միջոց-
ներ մաշկը խնամելու համար. կոշիկների 
խնամքի միջոցներ. կոսմետիկական միջոցներ. 
կոսմետիկական միջոցներ կենդանիների 
համար. կոսմետիկական միջոցներ թարթիչները 
և հոնքերը ներկելու համար. լվացող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
ճարպազերծող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական նպատակների համար 
օգտագործվողների. գունազրկող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ 
(արդուզարդի պարագաներ). հարդարանքի 
(արդուզարդի) տալկ. տերպեններ (եթերային 
յուղեր). զմռնիտի կտորներ. լվացող միջոցներով 
տոգորված ջնջոցներ մաքրելու համար. հինա 
(կոսմետիկական ներկանյութ). շամպուններ 
(ոչ բուժական). շամպուններ կենդանիների 
համար (ոչ բուժական խնամքի միջոցներ). չոր 
շամպուններ. ապակե հղկաթուղթ. սոդայի 
մոխրաջուր. ծաղիկների էքստրակտներ 
(պարֆյումերիա). եթերային էսենցիաներ 
(բնահյութեր). էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. 
անանուխի էսենցիա (եթերայուղ).

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

նիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, մասնավորապես՝ 
ակարիցիդներ (տիզասպաններ). ակոնիտին. 
ալկալոիդներ բժշկական նպատակների համար. 
ալգինատներ դեղագործական նպատակ ների 
համար. ալգիցիդներ. ալդեհիդներ դեղա-
գործական նպատակների համար.  ոսկու 
ամալգամներ (սնդկազոդք) ատամների համար. 
ատամնաբուժական ամալգամներ (սնդկա-
զոդք). ամինաթթուներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. ամինաթթուներ 
բժշկական նպատակների համար. 
ցավազրկողներ. անզգայացնող միջոցներ. 
հակաբիոտիկներ. հականեխիչներ.  լրացված 
ճամփորդական դեղատուփեր. առաջին 
օգնության լրացված դեղատուփեր. ալյումինի 
ացետատ դեղագործական նպատակների 
համար. ացետատներ դեղագործական 
նպատակների համար. մանրէասպաններ. 
բալզամներ (բալասաններ) բժշկական 
նպատակների համար. վիրակապային 
կալանդներ (բանդաժներ). ախտորոշիչ 
կենսաբանական մարկերներ բժշկական 
նպատակների համար. բիոցիդներ. 
ապարանջաններ բժշկական նպատակների 
համար. բրոմ դեղագործական նպատակների 
համար. թուղթ մանանեխային սպեղանիների 
համար. կպչուն թուղթ ճանճերի դեմ. ռեակտիվ 
թուղթ բժշկական և անասնաբուժական 
նպատակների համար. հատուկ նյութերով 
տոգորված թուղթ ցեցերի դեմ. վազելին 
բժշկական նպատակների համար. 
պատվաստանյութեր. թթվածնային վաննաներ 
(լոգանքներ). հականեխիչ բամբակ. 
ապանեխված բամբակ. խոնավածուծ բամբակ. 
բամբակյա կտորներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. բամբակ բժշկական 
նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
ռադիոլոգիական ցայտունակ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
սնուցիչ նյութեր միկրոօրգանիզմների համար. 
ռադիոակտիվ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. ազոտաթթվական 
հիմնային բիսմութ դեղագործական 
նպատակների համար. պատրինջի ջուր 
դեղագործական նպատակների համար. ծովի 
ջուր բուժիչ լոգանքների համար. հանքային 
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ջրեր բժշկական նպատակների համար. 
ստորերկրյա տաք ջրեր. սննդային նրբաթելեր. 
կաղապարամոմեր ատամնաբուժական նպա-
տակների համար. գազեր բժշկական նպա-
տակների համար. գվայակոլ դեղագործական 
նպատակների համար. հեմատոգեն. հեմո-
գլոբին. հիդրաստին. հիդրաստինին. գլիցերին 
բժշկական նպատակների համար. 
գլիցերաֆոսֆատներ. խաղողաշաքար (գլյու-
կոզա) բժշկական նպատակների համար. բոգ 
(օձադեղ) դեղագործական նպատակների 
համար. հորմոններ բժշկական նպատակների 
համար. մանանեխ դեղագործական նպա-
տակների համար. մանանեխի սպեղանի. 
ցեխեր լոգանքների համար. բուժիչ ցեխեր. 
դեղնախեժ բժշկական նպատակների համար. 
գուրյուն-բալզամ (բալասան) բժշկական 
նպատակների համար. օդը թարմացնող 
հոտազերծիչներ. հոտազերծիչներ, բացա-
ռությամբ մարդկանց և կենդանիների համար 
նախատեսվածների. հոտազերծիչներ 
հագուստի կամ մանածագործվածքային 
արտադրանքի համար. դիաստազ (խմորիչ) 
բժշկական նպատակների համար. դիգիտալին. 
սննդային հանքային հավելումներ. սննդային 
հավելումներ. սպիտակուցային սննդային 
հավելումներ. սննդային հավելումներ 
կենդանիների համար. խմորիչի սննդային 
հավելումներ. սննդային հավելումներ 
ալգինատից. սննդային հավելումներ 
խաղողաշաքարից (գլյուկոզայից). սննդային 
հավելումներ կազեինից. սննդային հավելումներ 
լեցիթինից. սննդային հավելումներ կտավատի 
սերմի յուղից. սննդային հավելումներ 
ակնամոմից. սննդային հավելումներ 
պրոտեինից. պրոտեինից սննդային 
հավելումներ կենդանիների համար. սննդային 
հավելումներ մայր մեղվի կաթից. սննդային 
հավելումներ բույսերի ծաղկափոշուց. սննդային 
հավելումներ ցորենի ծիլերից. սննդային 
հավելումներ կտավատի սերմերից. սննդային 
հավելումներ ֆերմենտներից. խմորիչներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
դոնդողանյութ (ժելատին) բժշկական 
նպատակների համար. ձկան յուղ. իզոտոպներ 
բժշկական նպատակների համար. միջատա-
սպան միջոցներ. յոդ դեղագործական 
նպատակների համար. յոդիդներ 

դեղագործական նպատակների համար. 
ալկալիական մետաղների յոդիդներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
յոդաֆորմ. կալոմել (սնդիկի քլորիդ). թթու 
գինեքար դեղագործական նպատակների 
համար. գինեքար դեղագործական 
նպատակների համար. քափուր բժշկական 
նպատակների համար. դեղապատիճներ. 
պատիճներ դեղագործական նպատակների 
համար. արյուն կանգնեցնող մատիտներ. 
գորտնուկներ բուժող մատիտներ. կաուստիկ 
մատիտներ. գլխացավի դեմ մատիտներ. 
կարբոնիլ (հակամակաբուծային միջոց). 
կաուստիկներ դեղագործական նպատակների 
համար. կաշու (ակացիայի, արմավենու 
էքստրակտ) դեղագործական նպատակների 
համար. քվասիա (տոնուսը բարձրացնող միջոց) 
բժշկական նպատակների համար. քվեբրախո 
(դաբաղային էքստրակտ) բժշկական 
նպատակների համար. թթվածին բժշկական 
նպատակների համար. գխտորաթթու 
դեղագործական նպատակների համար. 
թթուներ դեղագործական նպատակների 
համար. սոսինձ ատամի պրոթեզների համար. 
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. 
դեղերով տոգորված կոնֆետներ. արջընկույզի 
կեղև (տոնուսը բարձրացնող միջոց) բժշկական 
նպատակների համար. ծառերի կեղևներ 
դեղագործական նպատակների համար. մայրու 
կեղև, որն օգտագործվում է որպես ռեպելենտ՝ 
վանիչ նյութ. կենդուրանգի կեղև բժշկական 
նպատակների համար. կրոտոնի կեղև. 
մանգրենու կեղև դեղագործական նպատակների 
համար. միրոբալանի կեղև դեղագործական 
նպատակների համար. քինաքինայի (խինինի) 
կեղև բժշկական նպատակների համար. 
բուժական անասնակեր կենդանիների համար. 
բուժիչ արմատներ.  խավարծիլի արմատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ծվատուք բժշկական նպատակների համար. 
օսլա դիետիկ կամ դեղագործական 
նպատակների համար. կրեոզոտ (փայտի 
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տոգորանյութ) դեղագործական նպատակների 
համար. արյուն բժշկական նպատակների 
համար. մշակաբույսեր կենսաբանական 
հյուսվածքներից անասնաբուժական նպա-
տակների համար. մշակաբույսեր 
կենսաբանական հյուսվածքներից բժշկական 
նպատակների համար. միկրոօրգանիզմների 
մանրէախմբեր բժշկական կամ անասնա-
բուժական նպատակների համար. կուրարե 
(ուժեղ թույն). լաքեր ատամների համար. 
մատուտակ դեղագործական նպատակների 
համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) դեղա-
գործական նպատակների համար. 
սառնաշաքարներ բժշկական նպատակների 
համար. կպչուն սպեղանիներ. դեղեր 
փորկապության դեմ. լեցիթին բժշկական 
նպատակների համար. լոսյոններ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
շների համար լոսյոններ ընգրկված 5-րդ դասում. 
լվացող միջոցներ շների համար 
(միջատասպաններ). լոսյոններ դեղագործա-
կան նպատակների համար. քսանյութեր ին տիմ 
նպատակների համար. լյուպուլին 
դեղագործական նպատակների համար. 
մագնեզիադ դեղագործական նպատակների 
համար. քսուքներ. քսուքներ դեղագործական 
նպատակների համար. քսուքներ արևայրուքի 
դեմ. սնդիկային քսուքներ. ցրտահարությունից 
պաշտպանող քսուքներ դեղագործական 
նպատակների համար. թանզիֆ վիրակապերի 
համար. բուժիչ յուղեր. մանանեխի յուղ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քափուրի յուղ բժշկական նպատակների համար. 
գերչակի յուղ բժշկական նպատակների համար. 
բևեկնայուղ դեղագործական նպատակների 
համար. սամիթի յուղ բժշկական նպատակների 
համար. մածիկներ (մաստիկա) ատամների 
համար. ատամնաբուժական հղկանյութեր. 
նյութեր ատամնալցման համար. բժշկական 
վիրակապման նյութեր. վիրաբուժական վիրա-
կապման նյութեր. դեղամիջոցներ. դեղա-
միջոցներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. դեղամիջոցներ շիճուկաբուժության 
համար. դեղամիջոցներ մարդու համար. 
ատամնաբուժական դեղամիջոցներ. մենթոլ. 
միքստուրաներ. մոլեսկին (բամբակե գործվածք) 
բժշկական նպատակների համար. նշի կաթ 
դեղագործական նպատակների համար. մայր 

մեղվի կաթ դեղագործական նպատակների 
համար. կաթնային ֆերմենտներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
իռլանդական մամուռ բժշկական նպատակների 
համար. ալյուր դեղագործական նպատակների 
համար. ալյուր կտավատի սերմից 
դեղագործական նպատակների համար. ձկան 
ալյուր դեղագործական նպատակների համար. 
կպչուն ճանճորսներ. դաղձ (անանուխ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
դիետիկ ըմպելիքներ բժշկական նպատակների 
համար. ածիկակաթից ըմպելիքներ բժշկական 
նպատակների համար. թմրադեղեր. 
դեղաթուրմեր. յոդի թուրմ. էվկալիպտի 
(նիվենու) թուրմ դեղագործական նպատակների 
համար. թուրմեր բժշկական նպատակների 
համար. ափիոն. օպոդելդոկ. եփուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
հակամակաբուծային վզակապներ կենդա-
նիների համար. բամբակյա փայտիկներ 
բժշկական օգտագործման համար. բամբակյա 
տամպոններ բժշկական նպատակների համար. 
մատուտակի ձողիկներ դեղագործական 
նպատակների համար. ծծմբային ձողիկներ 
(ախտահանիչ միջոցներ). պաստեղներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
պեկտիններ դեղագործական նպատակների 
համար. պեպսիններ (ֆերմենտներ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
պեպտոններ դեղագործական նպատակների 
համար. ջրածնի պերօքսիդ բժշկական 
նպատակների համար. պեստիցիդներ. 
բժշկական տզրուկներ. արյան պլազմա. 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող աչքի 
վիրակապեր. վիրակապեր տաք կոմպրեսների 
համար. վիրակապեր կոմպրեսների համար. 
ուսի վիրաբուժական վիրակապեր. 
խանձարուրներ (մանկական տակաշորեր). 
խանձարուրներ ընտանի կենդանիների համար. 
կոշտուկային բարձիկներ. բարձիկներ կրծքով 
կերակրելիս օգտագործելու համար. բժշկական 
շրթնաքսուքներ. փոշի ճանճասպեղանուց. 
պիրետրումի փոշի. գոտիներ կանացի հիգիենիկ 
միջադիրների համար. հակադիուրետիկ 
պատրաստուկներ. մանրէական պատրաս-
տուկներ բժշկական և անասնաբուժական 
նպատակների համար. մանրէաբանական 
պատրաստուկներ բժշկական և անասնա-
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բուժական նպատակների համար. 
բալասանային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. սպիտակուցային 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. բիսմութի պատրաս-
տուկներ դեղագործական նպատակների 
համար. վիտամինային պատրաստուկներ. 
ախտորոշման պատրաստուկներ անասնա-
բուժական նպատակների համար. ախտորոշ-
ման պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. բուժիչ պատրաս-
տուկներ լոգանքի համար. պատրաստուկներ 
թութքը բուժելու համար. պատրաստուկներ 
ոսկրակոշտուկները բուժելու համար. 
պատրաստուկներ կորյակային հիվան-
դությունները բուժելու համար. պատրաստուկ-
ներ ատամների դուրս գալը հեշտացնելու 
համար. պատրաստուկներ այրվածքները 
մշակելու համար. բժշկական պատրաստուկ ներ 
ծխեցման համար. պատրաստուկներ 
օրգանաբուժության համար. պատրաստուկ ներ 
օդը մաքրելու համար. պատրաստուկներ 
աչքերը լվանալու համար,  բժշկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
բրոնխները լայնացնելու համար. պատ-
րաստուկներ սեռական ակտիվությունը 
պակասեցնելու համար. պատրաստուկներ 
մանրէազերծման համար. պատրաստուկներ 
հողը մանրէազերծելու համար. պատրաս-
տուկներ կոշտուկները հեռացնելու համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ թեփը 
հեռացնելու համար. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ տնային սնկերը ոչնչաց նելու 
համար. պատրաստուկներ միջատների 
թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկների ոչնչացման 
համար. պատրաստուկներ ցամաքային 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաս տուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար. պատրաստուկներ 
հպաոսպնյակների մաքրման համար. կրային 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-

տակների համար. լոգանքների պատրաս-
տուկներ բժշկական նպատակների համար. 
բժշկական պատրաստուկներ մազերն 
աճեցնելու համար. ափիոնային պատրաս-
տուկներ. հակասպորային պատրաստուկներ. 
պատրաստուկներ հալվե վերայից 
դեղագործական նպատակների համար. 
միկրոտարրերով պատրաստուկներ մարդկանց 
և կենդանիների համար. սուլֆամիդային 
պատրաստուկներ (դեղորայքային պատրաս-
տուկներ). դեղագործական պատրաստուկներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ արև-
այրուքի դեմ. ֆերմենտային (խմորիչ) 
պատրաստուկներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. ֆերմենտային (խմորիչ) 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. քիմիա-դեղագործական պատ-
րաստուկներ. քիմիական պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
քիմիական պատրաստուկներ հղիության 
ախտորոշման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ մրիկով 
վարակված հատիկաբույսերը մշակելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ վարակված 
խաղողը մշակելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ միլդյուի դեմ մշակման 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար. ցրտահարման ժամանակ 
օգտագործվող պատրաստուկներ. ցեցից 
պաշտպանող պատրաստուկներ. աչքի 
թրջոցներ. կապարային թրջոցներ. քիմիական 
հաղորդիչներ էլեկտրակարդիոգրաֆիական 
էլեկտրոդների համար. սպիտակուցային 
սննդամթերք բժշկական նպատակների համար. 
դիետիկ սննդամթերք բժշկական նպատակների 
համար. հացահատիկային բույսերի մշակման 
երկրորդական արգասիքներ բժշկական 
նպատակների համար. հիգիենիկ սրբիչներ, 
միջադիրներ. խանձարուրներ անմիզա-
պահությամբ տառապողների համար. կանացի 
հիգիենիկ միջադիրներ. ամենօրյա միջադիրներ 
(հիգիենիկ). ակնամոմ դեղագործական 
նպատակների համար. մարգարտե դիմափոշի 
բժշկական նպատակների համար. ռադիում 
բժշկական նպատակների համար. քլորալի 
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ջրային լուծույթ դեղագործական նպատակների 
համար. լուծիչներ կպչուն սպեղանիները 
հեռացնելու համար. հեշտոցային լուծույթներ 
բժշկական նպատակների համար. լուծույթներ 
հպաոսպնյակների համար. քիմիական 
ռեակտիվներ բժշկական կամ անաս-
նաբուժական նպատակների համար. ռետին 
բժշկական նպատակների համար. ռետին 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
ծամոն բժշկական նպատակների համար. 
ռեպելենտներ միջատների դեմ. ծխեցման 
համար ռեպելենտներ միջատների դեմ. 
ռեպելենտներ շների համար. դեղամիջոցներով 
տոգորված անձեռոցիկներ. սարսապարիլ 
բժշկական նպատակների համար. շաքար 
բժշկական նպատակների համար. 
հակաասթմատիկ թեյերի փունջ. մոմեր 
ծխահարման համար. բժշկական մոմեր. 
դեղամոմեր. կտավատի սերմ դեղագործական 
նպատակների համար. ծխախոտ չպարունակող 
սիգարետներ բժշկական նպատակների 
համար. օշարակներ դեղագործական 
նպատակների համար. կթելու ժամանակ 
օգտագործվող քսուք. քսուքներ անաս-
նաբուժական նպատակների համար. քսուքներ 
բժշկական նպատակների համար. կաթնային 
չոր խառնուրդներ մանկական սննդի համար. 
քնաբերներ. խմելու սոդա դեղագործական 
նպատակների համար. լոգանքի աղեր 
բժշկական նպատակների համար. աղեր 
հանքային ջրերով լոգանքի համար. աղեր 
բժշկական նպատակների համար. կալիումի 
աղեր բժշկական նպատակների համար. 
նատրիումի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. հոտոտելի աղեր. հանքային ջրերի 
կազմի մեջ մտնող աղեր. ածիկ դեղագործական 
նպատակների համար. սերմնահեղուկ 
արհեստական բեղմնավորման համար. սպիրտ 
դեղագործական նպատակների համար. 
բժշկական սպիրտ. ազնիվ մետաղների 
համահալվածքներ ատամնաբուժական նպա-
տակների համար. հասկաժանգ դեղագործա-
կան նպատակների համար. սառեցնող 
հեղուկացիրներ բժշկական նպատակների 
համար. օժանդակ միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար. կապակցող միջոցներ 
բժշկական նպատակների համար. որդաթափ 
միջոցներ. ախտահանիչներ. ախտահանիչ 

միջոցներ հիգիենիկ նպատակների համար. 
ախտահանիչ միջոցներ քիմիական զուգա-
րանների համար. հեշտոցային լվացման 
միջոցներ բժշկական նպատակների համար. 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող 
միջոցներ ախորժակը ճնշելու համար. 
բժշկական միջոցներ նիհարելու համար. 
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
բժշկական միջոցներ ատամի խոռոչի խնամքի 
համար. ջերմն իջեցնող միջոցներ. արյունը 
մաքրող միջոցներ. լվացող միջոցներ 
կենդանիների համար (միջատասպաններ). 
լվացող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. լվացող միջոցներ անասունների համար 
(միջատասպաններ). լվացող միջոցներ շների 
համար (միջատասպաններ). թարախաքաշ 
միջոցներ. միջոցներ գլխացավի դեմ. 
լուծողականներ (մաքրող միջոցներ). միջոցներ 
քրտնելու դեմ. միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ. 
քիմիական հակաբեղմնավորիչ միջոցներ. 
միջոցներ մակաբույծների դեմ. ցավամոքիչ 
միջոցներ. լուծողական միջոցներ. տոնուսը 
բարձրացնող միջոցներ (դեղային պատ-
րաստուկներ). մարսողությանը նպաստող 
դեղագործական միջոցներ. նյարդերը 
ամրապնդող միջոցներ. սնուցիչ միջավայրեր 
մանրէների կուլտուրաների համար. 
ստերոիդներ. ստրիխնին. շիճուկներ. արև-
այրուքի հաբեր. հաբեր ախորժակը զսպելու 
համար. հաբեր նիհարելու համար. հաբեր հազի 
դեմ. յույուբա. հաբեր-հակաօքսիդանտներ. 
հիգիենիկ տամպոններ կանանց համար. 
վիրախծուծներ, տամպոններ վերքերը բուժելու 
համար. թիմոլ դեղագործական նպատակների 
համար. ծխելու խոտեր բժշկական նպատակների 
համար. դեղաբույսեր. տրանկվիլիզատորներ. 
վիրաբուժական հյուսվածքապատվաստներ 
կենդանի հյուսվածքներից. հիգիենիկ 
կիսավարտիքներ անմիզապահությամբ 
տա ռապողների համար. կանացի հիգիենիկ 
կիսավարտիքներ. երեխաների կիսավարտիք-
տակաշորեր. փայտածուխ դեղագործական 
նպատակների համար. սամիթ բժշկական 
նպատակների համար. ճենապակի ատամի 
պրոթեզների համար. ֆենոլներ դեղագործական 
նպա տակների համար. ֆերմենտներ անասնա-
բուժական նպատակների համար. ֆերմենտներ 
բժշկական նպատակների համար. ֆերմենտներ 
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դեղագործական նպատակների համար. 
ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) դեղագործական 
նպատակների համար. ֆոսֆատներ 
դեղագործական նպատակների համար.  քինին 
բժշկական նպատակների համար. քինոլին 
բժշկական նպատակների համար. հաց 
շաքարախտով հիվանդների համար. քլորա-
ֆորմ. ծծմբածաղիկ դեղագործական նպա-
տակների համար. ցեմենտ կենդանիների 
սմբակների համար. ոսկրացեմենտ 
վիրաբուժական և ոսկրաբուժական նպա-
տակների համար. ատամի ցեմենտներ. բուժիչ 
թեյեր. խոտային թեյեր բժշկական նպատակների 
համար. էվկալիպտ (նիվենի) դեղագործական 
նպատակների համար. ծխախոտի լուծա-
մզուքներ (էքստրակտներ) (միջատասպաններ). 
գայլուկի լուծամզուքներ (էքստրակտներ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
էլիքսիրներ (դեղագործական պատրաս-
տուկներ). պարզ եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. բարդ եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար. բարդ 
ցելյուլոզային (թաղանթանյութային) եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար. պարզ 
ցելյուլոզային (թաղանթանյութային) եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար. թույն 
առնետների համար. թույներ. մանրէական 
թույներ. յալապա (լուծողականներ). բուժիչ 
օճառներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ. մասնավորապես՝ մանրածախ և 
մեծածախ առևտուր:

 ____________________

(210) 20171342  (111) 27295
(220) 20.09.2017 (151) 27.04.2018
   (181) 20.09.2027
(730) Վեոն Ամսթերդամ ԲՎ, NL 
(442) 01.12.2017
(310) 017207457   (320) 13.09.2017   (330) EM
(540) 

(511) 
դաս 9. ձայնի կամ պատկերների գրանցման, 

հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ. ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ. DVD-ներ 
և թվային գրանցման այլ կրիչներ. տվյալների 
մշակման սարքեր. համակարգիչներ. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում. 
հեռահա  ղորդակցական և հաղորդակցական 
սարքեր. հեռահաղորդակցական մալուխ-
ներ. հեռահաղորդակցական փոխար-
կիչներ. հեռահաղորդակցական լարեր. 
հեռահաղորդակցական կոմու տաց-
ման վահաններ. հեռահաղոր դակ-
ցական կապուղիների խտարարներ 
(մուլտիպլեքսորներ). հեռահաղորդակցական 
ծրագրային ապահովում. հեռահաղոր դակ-
ցական կապի ցանցային սխեմաներ. հեռա-
կապի հաղորդիչներ. հեռահաղորդակցա կան 
ապարատներ. հեռահաղորդակցական սար-
քավորումներ. հեռահաղորդակցական սարքեր. 
հեռահաղորդակցական թվային սարքեր. 
հեռահաղորդակցական դյուրակիր սարքեր. 
հեռահաղորդակցական շարժական սարքեր. 
հեռահաղորդակցական էլեկտրոնային 
սարքեր. հեռահաղորդակցական էլեկտրա-
կան սարքեր. հեռահաղորդակցական 
կապի ցան ցերի ալեհավաքներ. հեռա-
հաղորդակցական համակարգչային սարքա-
վորումներ. հեռահաղորդակցական կապի 
թելքաօպտիկական սարքեր. հեռահա-
ղորդակցական մեկուսատախտակի 
տարրեր. համակարգչային ծրագրեր հեռա-
հաղորդակցության մեջ օգտագործման 
համար. հեռահաղորդակցական սարքեր 
շարժական ցանցերի հետ օգտագործման 
համար. ցանցային ապարատներ և ծրագրեր. 
կիրառական ծրագրեր. խաղային ծրագրեր. 
ապակոդավորման սարքերի ծրագրեր. 
ծրագրային սարքավարներ. գրառված 
ծրագրային ապահովում և համակարգչային 
ծրագրեր. ներբեռնվող ծրագրային ապահովում. 
գաղտնիության պահպանության ծրագրային 
ապահովում. տեղեկակիրների ծրագրային 
ապահովում. զվարճությունների համար 
ծրագրային ապահովում. մուլտիմեդիային 
ծրագրային ապահովում. ուսուցողական 
ծրագրային ապահովում. ուսումնական ծրա-



ԳՅՈՒՏԵՐ

38

ՄԱՍ 1

38

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 05/1 

02 .05 . 20 18

գրային ապահովում. շարժական ծրագրային 
ապահովում. տվյալների անվտանգության 
ապահովման ծրագրային արտադրանք. կապի 
ապահովման ծրագրեր. ամբողջական փաթեթով 
ծրագրային ապահովում. համակարգային 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
խաղերի ծրագրային ապահովում. ցանցի 
կառավարման ծրագրային ապահովում. 
համակարգչային ծրագրային հենահարթակներ. 
համացանցի միջոցով հաղորդագրությունների 
փոխանակման ծրագրային ապահովում. 
համակարգչային ծրագրային hավելվածներ. 
տվյալների հիմնապաշարների կառավարման 
ծրագրային ապահովում. օպերացիոն 
համակարգի ծրագրային ապահովում. համա-
կարգչային հեռախոսության ծրագրային 
ապահովում. տվյալների փոխանցման 
ծրագրային ապահովում. ինտերակտիվ 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
ներբեռնվող hավելվածներ համակարգչային 
ծրագրային ապահովման համար. շարժական 
հեռախոսների ծրագրային ապահովում. 
շարժական սարքերի կառավարման ծրագրային 
ապահովում. ծրագրային ապահովում առցանց 
հաղորդագրությունների փոխանակման 
հա մար. համակարգչային որոնողական համա-
կարգերի ծրագրային ապահովում. կիրա ռա կան 
ծրագրեր սմարթֆոնների համար. կիրառական 
ծրագրեր շարժական հեռախոսների համար. 
կիրառական ծրագրեր անլար սար քերի համար. 
ցանցին մուտքի ապահովման սպասարկիչների 
համակարգային ծրագրեր. թվային 
հեռախոսային հենահարթակներ և ծրագրային 
ապահովում. սմարթֆոնների ներբեռնվող 
կիրառական ծրագրեր (ծրագրային ապահովում). 
ծրագրային ապահովում էլեկտրոնային փոստի 
և հաղորդագրությունների փոխանակման 
համար. համակարգչային ծրագրային ապա-
հովում շարժական հեռախոսների համար. 
CD-ROM-ների վրա գրառված մուլտիմեդիային 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում ցանցի  անլար 
կապի համար. ծրագրային ապահովում և 
աշխատածրագրեր շարժական սարքերի 
համար. ներբեռնվող կիրառական ծրագրեր 
սմարթֆոնների համար. կապի ծրագրային 
ապահովում համաշխարհային համակարգչային 
ցանցերի միացման համար. կապի ծրագրային 

ապահովում համակարգչային ցանցի օգտա-
տերերի միջև կապի ապահովման համար. 
կիրառական ծրագրեր համացանցի միջոցով 
սոցիալական ցանցերի ծառայությունների 
տրամադրման համար. ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
պատկերների, գրաֆիկաների, ձայնա-, 
տեսատվյալների և տեքստերի մշակման 
համար. շարժական հավելվածներ. շարժական 
կիրառական ծրագրեր. հաղորդագրությունների 
ակնթարթային փոխանակման ծրագրային 
ապահովում շարժական հեռախոսների և 
ձեռքի սարքերի համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում սոցիալական ցանցերի 
համար. համակարգչային ծրագրերի մշակման 
միջոց ներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում որպես կիրառական ծրագրավոր-
ման ինտերֆեյս (API) օգտագործման համար. 
կիրառական ծրագրավորման ինտերֆեյս (API) 
շինարարական ծրագրային հավելվածներում 
օգտագործման համար. կիրառական 
ծրագրավորման ինտերֆեյս (API) սոցիալական 
ցանցերի առցանց ծառայությունները 
դյուրացնող համակարգչային ծրագրերի 
համար, ինչպես նաև տվյալների առբերման, 
վերբեռնման, ներբեռնման, մուտքի 
ապահովման և կառավարման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
վիրտուալ հասարակության ստեղծման, 
կառավարման և նրա հետ համագործակ-
ցության համար. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում պատկերների, ձայնատեսային 
բովանդակության և տեսաբովանդակության 
ձևափոխման և փոխանցման ապահովման 
համար. ծրագրային ապահովում էլեկտրո-
նային հաղորդագրությունների ուղարկման և 
ընդունման համար. ծրագրային հավելվածներ 
համացանցի և կապի այլ ցանցերի միջոցով 
տեքստային հաղորդագրությունների, ակնթար-
թային հաղորդագրությունների, առցանց 
բլոգային ամսագրերի, տեքստերի, վեբ-
հղումների և պատկերների փոխանցման, 
մուտքի ապահովման,  կազմակերպման և 
կառավար ման համար. ներբեռնվող առցանց 
էլեկտրոնային հրատարակություններ. ներ-
բեռնվող ծրագրային ապահովում շարժական 
հավելվածի տեսքով համակարգիչների, 
ձեռքի դյուրակիր թվային էլեկտրոնային 
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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 տեղեկատվությանը մուտքի 
ապահովման, դրա փոխանցման և ստացման 
համար. հեռահաղորդակցական շարժական 
սարքեր. հեռահաղորդակցական 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, հեռախոսահամարի ցուցադրման 
և ռադիոփեյջինգային սարքերի ոլորտում 
օգտագործման համար. էլեկտրոնային սարքեր 
ազդանշանների հեռակառավարման համար. 
էլեկտրոնային ազդանշանների հաղորդիչներ. 
հաղորդիչներ հեռախոսների համար. 
հաղորդիչներ (հեռահաղորդակցություն). 
հեռախոսների էլեկտրոնային տեղեկատուներ. 
տվյալների մագնիսական և օպտիկական 
կրիչներ և միջավայրեր. 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. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ. շուկայավարում, գովազդ և 
վաճառքի օժանդակման ծառայություններ. 
առցանց գովազդային և շուկայավարման 
ծառայություններ. շուկայի հետազոտման 
և տեղեկատվական ծառայություններ. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. երրորդ 
անձանց ապրանքների ու ծառայությունների 
խթանում համակարգչի և կապի ցանցերի 
միջոցով. գործնական ցանցերի առցանց 
ծառայություններ. գովազդի տարածում երրորդ 

անձանց համար առցանց էլեկտրոնային կապի 
ցանցերի միջոցով. գործնական տվյալների 
վերլուծություն. գործնական վիճակագրական 
տեղեկատվության տրամադրում. գործ-
նական ցանցերի ծառայություններ. 
գործնական տեղեկատվության տրամադրում 
համաշխարհային համակարգչային ցան-
ցում տվյալների առցանց էլեկտրոնային 
հիմնապաշարի միջոցով. առցանց գովազդային 
ցանցերի ծառայություններ սոցիալական 
ցանցերի օգտատերերին գործարարության հետ 
կապ ապահովելու համար. խորհրդակցական 
ծառայություններ գործարարության ասպա-
րեզում. գործարար գործունեության 
մոնիտորինգ, այն է՝ ճգնաժամային գործնական 
արդյունավետության ցուցանիշների վերլու-
ծություն իրական ժամանակում ստացվող 
տվյալների հիման վրա. համակարգչայնացված 
տվյալների հիմնապաշարների կառավարում. 
համակարգչային ցանցերում տեղակայված 
տեղեկատվության, կայքերի և ռեսուրսների 
որոնում և առբերում երրորդ անձանց 
համար. ինտերակտիվ գովազդային 
նյութերի տարածում. գովազդային 
միջոցների օգտագործման պլանավորում 
(մեդիապլանավորում) և գովազդային միջոց-
ների գնման ծառայություններ. խորհրդակ-
ցական ծառայություններ բրենդի վերաբերյալ. 
գովազդային նյութերի ձևավորում երրորդ 
աձանց համար. շուկայի հետազոտում 
և տեղեկատվության տրամադրում. 
գործնական և գովազդային ծառայություններ. 
գովազդային ծառայություններ գովազդի 
արդյունավետության մոնիտորինգի համար. 
խորհրդակցական ծառայություններ գովազդի 
ոլորտում. խորհրդակցական ծառայություններ 
գովազդի ոլորտում, մասնավորապես՝ 
երրորդ անձանց մարքեթինգային գործու-
նեության կազմակերպում ըստ իրենց 
պահանջների. առևտրային տեղեկատվության 
ծառայություններ. գովազդի կառավարում. 
վարչարարական ծառայություններ համա-
կարգչի և կապի ցանցերի միջոցով երրորդ 
անձանց ապրանքների և ծառայությունների 
ձեռքբերումը դյուրացնելու նպատակով. 
տվյալների հիմնապաշարների  կառավարում 
անլար կապի, շարժական տեղեկատվություն 
մուտքի ապահովման և տվյալների 
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հեռակառավարման ոլորտում՝ ձեռքի 
համակարգիչներին, լեփթոփներին և 
շարժական էլեկտրոնային սարքերին 
բովանդակության անլար տեղհասցնման 
նպատակով.վեբկայքի տրամադրում, որտեղ 
հաճախորդները կարող են փոխանակել 
տեղեկատվություն ապրանքների մասին 
կարծիքների վերաբերյալ. տեղեկատվական, 
խորհրդակցական և խորհրդատվական 
ծառայություններ վերոհիշյալի վերաբերյալ. 
տվյալների հիմնապաշարների կառավարում.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ. ֆինան-
սական գործառնություններ. ֆինան-
սական գործառնությունների մշակման 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ հաշ-
վանցման (քլիրինգի) և համապատասխա-
նեցման ֆինանսական գործառնություններ 
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՝ կուտակային հաշիվների ստեղծում 
համացանցում ապրանքների ու ծառայու-
թյունների գնման համար. ֆինանսական 
գործարքների ծառայություններ, այն է՝ ապահով 
քլիրինգային առևտրային գործարքների 
տրամադրում էլեկտրոնային կապի ցանցերի 
միջոցով. բազմատեսակ վճարային 
ծառայությունների տրամադրում. սպասարկում 

կրեդիտ քարտերով, ինչպես նաև հաշիվների 
փոխանցում և դրանց վճարում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով. հեռակա 
վճարումների ծառայություններ. էլեկտրոնային 
վճարման և ֆինանսական տեղեկատվության 
կառավարման ծառայություններ. էլեկտրո-
նային դրամական միջոցների փոխանցում 
հեռահաղորդակցության միջոցով. հեռահա-
ղորդակցական անլար սարքերի ու 
սարքավորումների միջոցով տրամադրվող 
վճարային ծառայություններ. տեղեկատվական, 
խորհրդակցական և խորհրդատվական 
ծառայություններ վերոհիշյալի վերաբերյալ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. կապի 
ծառայություններ շարժական հեռախոսի 
միջոցով. ռադիոհեռախոսային կապի 
ծառայություններ. ռադիոռելեային կապի 
ծառայություններ. արբանյակային կապի 
ծառայություններ. հեռախոսային կապի 
ծառայություններ. ֆաքսիմիլային փոխանցման 
ծառայություններ. հայտարարությունների 
էլեկտրոնային տախտակների ծառա յու-
թյուններ. հեռահաղորդակցության երթուղ-
ման և միացման ծառայություններ. 
հաղորդագրությունների և պատկերների 
համա կարգչայնացված փոխանցում. հաղորդա-
գրությունների, լուսանկարների և տեսա-
պատկերների փոխանցում շարժական 
հեռախոսային ծառայությունների և արբանյակի 
միջոցով. հեռախոսային ծառայություններ. 
հեռախոսային բաժանորդագրման ծառա-
յություններ. էլեկտրոնային փոստի 
ծառայություններ. օգտատերերին համաշ-
խարհային համակարգչային ցանց մուտքի 
տրամադրում տեղեկատվության լայն սպեկտրի 
վերաբերյալ տվյալների փոխանցման 
և ընդունման համար. օգտատերերին 
համաշխարհային ցանց մուտքի տրամադրում. 
համաշխարհային համակարգչային ցանցին 
հեռահաղորդակցական միացումների տրա-
մադրում. հեռակոնֆերանսների ծառա-
յություններ. տեսաhեռակոնֆերանսների 
ծառայություններ. հեռահաղորդակցական 
սարքավորումների վարձույթ. հեռա-
խոսային սարքավորումների վարձույթ. 
տվյալների փոխանցման և ընդունման 
ծառայություններ հեռահաղորդակցական 
ցանցերի միջոցով. համակարգչի  և  
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հեռահաղորդակցական         ցանցերի միջոցով 
հասանելի ձայնի, տվյալների, ձայնային 
տվյալների, տեսատվյալների, տեքստերի և 
գրաֆիկաների էլեկտրոնային փոխանակում. 
հաղորդագրությունների ակնթարթա-
յին փոխանակման ծառայություններ. 
համացանցային կանխագրերի միջոցով 
ձայնի փոխանցման ծառայություններ 
(VoIP). ձայնային հեռակոնֆերանսներ. վեբ-
հաղորդագրությունների ծառայություններ. 
օգտատերերի միջև թվային լուսանկարչական 
ֆայլերի, տեսա- և ձայնատեսային 
բովանդակության էլեկտրոնային փոխանցում 
հավասարազոր սարքերի միջոցով. 
համակարգչին, էլեկտրոնային և առցանց 
տվյալների հիմնապաշարներին մուտքի 
տրամադրում. հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ, այն է՝ տվյալների, 
հաղորդագրությունների, գրաֆիկաների, 
պատկերների, ձայնային տվյալների, 
տեսատվյալների և տեղեկատվության 
էլեկտրոնային փոխանցում. առցանց 
բանավեճային համաժողովների, հաղորդա-
գրությունների ակնթարթային փոխանակման 
և հայտարարությունների էլեկտրոնային 
տախտակների հասանելիության ապա-
հովում. սոցիալական ցանցերի ոլորտում 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարներ 
մուտքի տրամադրում. ձայնային տվյալների, 
տեքստերի և տեսատվյալների հեռարձակում 
համակարգչի կամ կապի այլ ցանցերի միջոցով. 
առցանց համաժողովների տրամադրում 
ընդհանուր հետաքրքրությունների թեմաների 
շուրջ հաղորդակցվելու նպատակով. 
առցանց և հեռահաղորդակցական սար-
քերի տրամադրում համակարգիչների, 
շարժական և ձեռքի համակարգիչների 
և լարով ու անլար կապի սարքերի 
օգտատերերի միջև իրական ժամանակում 
փոխհարաբերությունների հաստատման 
նպա տակով. հաղորդագրությունների 
ակնթար թային փոխանցման, վեբ-
հաղորդագրությունների փոխանցման 
և տեքստային հաղորդագրությունների 
փոխանցման ծառայություններ. բրոդ-
քասթինգի ծառայություններ (հեռարձակ-
ման ծառայու թյուններ). վեբքասթինգի 
ծառա   յու թյուններ (լայնամասշտաբ 

հեռար  ձակ ման ծառայություններ համա-
ցանցի միջոցով). համացանցային 
կանխագրերի միջոցով ձայնի փոխանցման 
ծառայությունների, տեսակոնֆերանսների 
ու ձայնային կոնֆերանսների համար 
կապի ծառայությունների տրամադրում. 
վեբկայքերի և տվյալների հիմնապաշարների 
տրամադրում անլար կապի, շարժական 
տեղեկատվություն մուտքի ապահովման և 
տվյալների հեռակառավարման ոլորտում՝ 
ձեռքի համակարգիչներին, լեփթոփներին 
և շարժական էլեկտրոնային սարքերին 
բովանդակության անլար տեղհասցնման 
նպատակով. խորհրդատվական, տեղեկա-
տվական և խորհրդակցական ծառայություններ 
վերոհիշյալի վերաբերյալ.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. լուսանկարում և տեսա-
զվարճությունների ծառայություններ. առցանց 
ամսագրերի, մասնավորապես՝ օգտագործողի 
կողմից որոշված բովանդակությամբ 
վեբբլոգների (բլոգների) հրատարակում. 
առցանց էլեկտրոնային ոչ ներբեռնելի 
հրատարակությունների հրապարակում, 
առցանց ամսագրերի, այն է՝ սոցիալական 
ցանցերի ոլորտում օգտագործողի կողմից 
որոշված բովանդակությամբ բլոգների 
հրապարակում. առցանց ամսագրերի, այն է՝ 
ընդհանուր հետաքրքրությունների ոլորտում 
անձնական տեղեկատվություն և կարծիքներ 
պարունակող բլոգների հրապարակում. 
տեղեկատվության տրամադրում բազմա-
տեսակ թեմաների վերաբերյալ՝ ժամանցային 
կամ մշակութային նպատակներով. 
պարբերականների հրատարակում. 
առ ցանց ոչ ներ բեռնելի էլեկտրոնային 
հրա տարա կությունների տրամադրում. 
զվարճությունների կամ կրթության վերաբերյալ 
առցանց տեղեկատվության տրամադրում 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարի 
կամ համաշխարհային համակարգչային 
ցանցի միջոցով. զվարճությունների ոլոր-
տում համակարգչային, էլեկտրոնային և 
առցանց տվյալների հիմնապաշարների 
տրամադրում կրթական, ժամանցային և 
զվարճության նպատակով օգտագործման 
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համար. տեղեկատվական, խորհրդակցական 
և խորհրդատվական ծառայություններ 
վերոգրյալի վերաբերյալ.

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

հոսթինգ, կատարելագործում և սպա-
սարկում. կիրառական ծառայություններ 
տրամադրողների (ASP) կողմից ծրագրերի 
տրամադրում համակարգչի և համակարգչային 
կապի ցանցերի միջոցով էլեկտրոնային 
մեդիայի կամ տեղեկատվության ստեղծումը, 
խմբագրումը, վերբեռնումը, ներբեռնումը, 
մուտքի ապահովումը, դիտումը, փոխանցումը, 
ցուցադրումը, նշումը, բլոգների վարումը 
(բլոգինգը), հոսքային փոխանցումը, 
կապակցումը, ծանոթագրումը, մեկնաբանումը, 
ներդրումը, հաղորդումը և համատեղ 
օգտագործումը կամ այլ կերպ տրամադրումն 
ապահովելու կամ դյուրացնելու նպատակով. 
աշխատածրագրերի և ծրագրային ապահով-
ման տրամադրում, հոսթինգ, կառավարում, 
կատարելագործում և սպասարկում անլար 
կապի, շարժական տեղեկատվական 
մուտքի և տվյալների հեռակառավարման 
ոլորտում՝ ձեռքի համակարգիչներին, 
լեփթոփներին և շարժական էլեկտրոնային 
սարքերին բովանդակության անլար 
տեղհասցնման նպատակով. վեբ-կայքերի 
և տվյալների հիմնապաշարների հոսթինգ,  
կատարելագործում և սպասարկում անլար 
կապի, շարժական տեղեկատվական մուտքի 
և տվյալների հեռակառավարման ոլորտում՝ 
ձեռքի համակարգիչներին, լեփթոփներին 
և շարժական էլեկտրոնային սարքերին 
բովանդակության անլար տեղհասցնման 
նպատակով. ցանցերի առցանց սպասարկման 
ծրագրերի մշակում և կատարելագործում, 
որը թույլ է տալիս օգտատերերին 
փոխանցել և համատեղ օգտագործել անձի 
նույնականացման տվյալները բազմաթիվ 
առցանց սարքերի միջոցով. ոչ ներբեռնելի 
ծրագրային hավելվածների ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում սոցիալական 
ցանցերի համար. առցանց սարքերի հոսթինգ 
ինտերակտիվ բանավեճերի անցկացման 
համար, մասնավորապես այն սարքերի, որոնք 
թույլ են տալիս օգտատերերին վերբեռնել, 
ձևափոխել և համատեղ օգատագործել ձայնա-, 
տեսատվյալներ, լուսանկարչական պատկեր-
ներ, տեքստեր, գրաֆիկաներ և տվյալներ. 
ծրագրային ապահովում որպես ծառայութուն 
(SAAS). ծրագրային ապահովում որպես 
ծառայութուն (SAAS), որը ներառում է ծրագրեր 
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համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով էլեկտրոնային հաղորդագրություն-
ների ընդունման մասին ազդանշանի 
ուղարկման համար. մշակման, նախագծման, 
հետազոտման, կատարելագործման և 
թեստավորման ծառայություններ շարժական 
աշխատածրագրերի ոլորտում. ծրագրերի 
հոսթինգ երրորդ անձանց համար՝ մարդկանց 
և կազմակերպությունների միջև կապի 
ապահովման նպատակով համակարգիչների 
և շարժական սարքերի միջոցով՝ անլար և 
լարով ցանցերի կիրառմամբ. տեխնիկական 
խորհրդակցություն շարժական կիրառական 
ծրագրերի կատարելագործման ոլորտում՝ 
տրամադրելով ոչ ներբեռնելի համակարգչային 
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագործում 
կապի դյուրակիր էլեկտրոնային սարքերի, այն 
է` շարժական հեռախոսների, սմարթֆոնների, 
ձեռքի համակարգիչների և համակարգ-
չային պլանշետների շարժական ծրագրային 
հավելվածների կատարելագործման, գնա-
հատման, թեստավորման և տեխնիկական 
սպասարկման համար. տեղեկատվական, 
խորհրդատվական և խորհրդակցական 
ծառայություններ վերոգրյալի վերաբերյալ.

դաս 45. առցանց սոցիալական ցանցերի 
ծառայություններ, նաև ժամանցային 
նպատակներով. համացանցի միջոցով 
սոցիալական ցանցերի ծառայություններ. 
ներբեռնվող շարժական աշխատածրագրերի 
կամ համացանցում վեբ-կայքի միջոցով 
մատչելի առցանց սոցիալական ցանցերի 
ծառայություններ. իրավաբանական ծառայու-
թյուններ. անվտանգության ծառայություններ 
սեփականության և անհատի պաշտպանության 
համար. սոցիալական կայքերի օգտա տերերի 
ներկայացման, սոցիալական ցանցերի 
և ծանոթությունների ծառայություններ. 
համացանցի միջոցով ներկայացման, 
սոցիալական ցանցերի ստեղծման և 
ծանոթությունների ծառայություններ. առցանց 
սոցիալական ցանցերի ծառայություններ 
սոցիալական կայքերի օգտատերերի 
ներկայացման կամ անհատների միջև փոխ-
հարաբերությունների դյուրացման համար. 
համացանցի կամ այլ համակարգչի կամ կապի 
ցանցերի միջոցով տրամադրվող սոցիալական 
ցանցերի ծառայություններ. տեղեկատվության 

տրամադրում սոցիալական ցանցերի ոլորտում. 
անձի նույնականացման տեղեկատվության 
իսկության ստուգում. օգտատերերի իսկության 
ստուգում. նույնականացման իսկության 
ստուգում. առցանց համակարգչային 
տվյալների հիմնապաշարների և առցանց 
որոնման հնարավորությամբ տվյալների 
հիմնապաշարների տրամադրում սոցիալական 
ցանցերի ոլորտում. տեղեկատվական, 
խորհրդատվական և խորհրդակցական 
ծառայություններ վերոգրյալի վերաբերյալ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20171343  (111) 27296
(220) 20.09.2017 (151) 27.04.2018
   (181) 20.09.2027
(730) Վեոն Ամսթերդամ ԲՎ, NL 
(442) 01.12.2017
(540) 

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

դաս 9. ձայնի կամ պատկերների գրանցման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ. ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ. DVD-ներ 
և թվային գրանցման այլ կրիչներ. տվյալների 
մշակման սարքեր. համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
հեռահաղորդակցական և հաղորդակցական 
սարքեր. հեռահաղորդակցական մալուխ-
ներ. հեռահաղորդակցական փոխար-
կիչներ. հեռահաղորդակցական լարեր. 
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հեռահաղորդակցական կոմու տաց-
ման վահաններ. հեռահա ղոր դակ-
ցական կապուղիների խտա րարներ 
(մուլտի  պլեքսորներ). հեռահաղոր-
դակցական ծրագրային ապահովում. 
հեռահաղորդակցական կապի ցանցային 
սխեմաներ. հեռակապի հաղորդիչներ. 
հեռահաղորդակցական ապարատներ. 
հեռահա ղորդակցական սարքավորումներ. 
հեռահաղորդակ ցական սարքեր. հեռա-
հաղորդակցական թվային սարքեր. հեռա-
հաղորդակցական դյուրակիր սարքեր. 
հեռահաղորդակցական շարժական սարքեր. 
հեռահաղորդակցական էլեկտրոնային սար-
քեր. հեռահաղորդակցական էլեկտրական 
սարքեր. հեռահաղորդակցական կապի 
ցանցերի ալեհավաքներ. հեռահաղոր-
դակցական համակարգչային սարքա-
վորումներ. հեռահաղորդակցական կապի 
թելքա օպտիկական սարքեր. հեռա-
հաղորդակցական մեկուսատախտակի 
տարրեր. համակարգչային ծրագրեր հեռա-
հաղորդակցության մեջ օգտագործման 
համար. հեռահաղորդակցական սարքեր 
շարժական ցանցերի հետ օգտագործման 
համար. ցանցային ապարատներ և ծրագրեր. 
կիրառական ծրագրեր. խաղային ծրագրեր. 
ապակոդավորման սարքերի ծրագրեր. 
ծրագրային սարքավարներ. գրառված 
ծրագրային ապահովում և համակարգչային 
ծրագրեր. ներբեռնվող ծրագրային ապահովում. 
գաղտնիության պահպանության ծրա գրային 
ապահովում. տեղեկակիրների ծրագրային 
ապահովում. զվարճությունների համար 
ծրագրային ապահովում. մուլտիմեդիային 
ծրագրային ապահովում. ուսուցողական 
ծրագրային ապահովում. ուսումնական ծրա-
գրային ապահովում. շարժական ծրագրային 
ապահովում. տվյալների անվտանգության 
ապահովման ծրագրային արտադրանք. կապի 
ապահովման ծրագրեր. ամբողջական փա թե-
թով ծրագրային ապահովում. համակարգային 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
խաղերի ծրագրային ապահովում. ցանցի 
կառավարման ծրագրային ապահովում. համա-
կարգչային ծրագրային հենահարթակներ. 
համացանցի միջոցով հաղորդագրությունների 
փոխանակման ծրագրային ապահովում. 

համակարգչային ծրագրային hավելվածներ. 
տվյալների հիմնապաշարների կառավարման 
ծրագրային ապահովում. օպերացիոն 
համակարգի ծրագրային ապահովում. 
համակարգչային հեռախոսության ծրագրային 
ապահովում. տվյալների փոխանցման 
ծրագրային ապահովում. ինտերակտիվ 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
ներբեռնվող hավելվածներ համակարգչային 
ծրագրային ապահովման համար. շարժական 
հեռախոսների ծրագրային ապահովում. 
շարժական սարքերի կառավարման ծրագրային 
ապահովում. ծրագրային ապահովում առցանց 
հաղորդագրությունների փոխանակման 
համար. համակարգչային որոնողական համա-
կար գերի ծրագրային ապահովում. կիրառական 
ծրագրեր սմարթֆոնների համար. կիրառական 
ծրագրեր շարժական հեռախոսների համար. 
կիրառական ծրագրեր անլար սարքերի 
համար. ցանցին մուտքի ապահովման 
սպասարկիչների համակարգային ծրագրեր. 
թվային հեռախոսային հենահարթակներ և 
ծրագրային ապահովում. սմարթֆոնների 
ներբեռնվող կիրառական ծրագրեր. 
ծրագրային ապահովում էլեկտրոնային փոստի 
և հաղորդագրությունների 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 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. հաղորդագրություն-
ների ակնթարթային փոխանակման ծրա-
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գրային ապահովում շարժական հեռախոսների 
և ձեռքի սարքերի համար. համակարգչային 
ծրա գրային ապահովում սոցիալական 
ցանցերի համար. համակարգչային  ծրագրերի 
մշակման միջոցներ. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում որպես կիրառական 
ծրագրավորման ինտերֆեյս (API) օգտա-
գործման համար. կիրառական ծրագրա վորման 
ինտերֆեյս (API) շինարարական ծրագրային 
հավելվածներում օգտագործման համար. 
կիրառական ծրագրավորման ինտերֆեյս 
(API) սոցիալական ցանցերի առցանց 
ծառայությունները դյուրացնող համակարգչային 
ծրագրերի համար, ինչպես նաև տվյալների 
առբերման, վերբեռնման, ներբեռնման, 
մուտքի ապա հովման և կառավարման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
վիրտուալ հասարակության ստեղծման, 
կառավարման և նրա հետ համագործակ-
ցության համար. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում պատկերների, ձայնատեսային 
բովանդակության և տեսաբովանդակության 
ձևափոխման և փոխանցման ապահովման 
համար. ծրագրային ապահովում էլեկտրո-
նային հաղորդագրությունների ուղարկման և 
ընդունման համար. ծրագրային հավելվածներ 
համացանցի և կապի այլ ցանցերի միջոցով 
տեքստային հաղորդագրությունների, ակնթար-
թային հաղորդագրությունների, առցանց 
բլոգային ամսագրերի, տեքստերի, վեբ-
հղումների և պատկերների փոխանցման, մուտքի 
ապահովման, կազմակերպման և կառավարման 
համար. ներբեռնվող առցանց էլեկտրոնային 
հրատարակություններ. ներբեռնվող ծրա գրային 
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. ծրա-
գրային ապահովում համաշխարհային համա-
կարգչային ցանցի միջոցով տեղեկատվությանը 
մուտքի ապահովման, դրա փոխանցման և 
ստացման համար. հեռահաղորդակցական 
շարժական սարքեր. հեռահաղորդակցական 
շարժական հեռախոսային լսափողեր. 
շարժական հեռախոսներ. ծրագրային 

սարքավարներ հեռահաղորդակցական ցան-
ցերի և հեռահաղորդակցական սարքերի 
համար. էլեկտրոնային հրատարակություններ 
(ներբեռնվող), SIM քարտեր. մագնիսական 
ծածկագրությամբ քարտեր. չիպեր (ինտեգրալ 
սխեմաներ). էլեկտրոնային սարքեր 
հեռահաղորդակցության, հեռախոսային 
կայան ների, հեռախոսահամարի ցուցադրման 
և ռադիոփեյջինգային սարքերի ոլորտում 
օգտագործման համար. էլեկտրոնային սարքեր 
ազդանշանների հեռակառավարման համար. 
էլեկտրոնային ազդանշանների հաղորդիչներ. 
հաղորդիչներ հեռախոսների համար. 
հաղորդիչներ (հեռահաղորդակցություն). 
հեռա խոսների էլեկտրոնային տեղեկատուներ. 
տվյալների մագնիսական և օպտիկական 
կրիչներ և միջավայրեր. 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. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ. շուկայավարում, գովազդ և 
վաճառքի օժանդակման ծառայություններ. 
առցանց գովազդային և շուկայավարման 
ծառայություններ. շուկայի հետազոտման 
և տեղեկատվական ծառայություններ. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. երրորդ 
անձանց ապրանքների ու ծառայությունների 
խթանում համակարգչի և կապի ցանցերի 
միջոցով. գործնական ցանցերի առցանց 
ծառայություններ. գովազդի տարածում երրորդ 
անձանց համար առցանց էլեկտրոնային կապի 
ցանցերի միջոցով. գործնական տվյալների 
վերլուծություն. գործնական վիճակագրական 
տեղեկատվության տրամադրում. գործ-
նական ցանցերի ծառայություններ. 
գործնական տեղեկատվության տրամադրում 
համաշխարհային համակարգչային 
ցանցում տվյալների առցանց էլեկտրոնային 
հիմնապաշարի միջոցով. առցանց գովազ-
դային ցանցերի ծառայություններ սոցիալական 
ցանցերի օգտատերերին գործարարության 
հետ կապ ապահովելու համար. խորհրդակ-
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ցական ծառայություններ գործարարության 
ասպարեզում. գործարար գործունեության 
մոնիտորինգ, այն է՝ ճգնաժամային գործնական 
արդյունավետության ցուցանիշների վերլուծու-
թյուն իրական ժամանակում ստացվող 
տվյալների հիման վրա. համակարգչայնաց-
ված տվյալների հիմնապաշարների 
կառավարում. համակարգչային ցանցերում 
տեղակայված տեղեկատվության, կայքերի 
և ռեսուրսների որոնում և առբերում երրորդ 
անձանց համար. ինտերակտիվ գովազդային 
նյութերի տարածում. գովազդային միջոց-
ների օգտագործման պլանավորում 
(մեդիապլանավորում) և գովազդային 
միջոց ների գնման ծառայություններ. 
խորհրդակցական ծառայություններ բրենդի 
վերաբերյալ. գովազդային նյութերի ձևավորում 
երրորդ աձանց համար. շուկայի հետազոտում 
և տեղեկատվության տրամադրում. գործ-
նական և գովազդային ծառայություններ. 
գովազդային ծառայություններ գովազդի 
արդյունավետության մոնիտորինգի համար. 
խորհրդակցական ծառայություններ գովազդի 
ոլորտում. խորհրդակցական ծառայություններ 
գովազդի ոլորտում, մասնավորապես՝ 
երրորդ անձանց մարքեթինգային 
գործունեության կազմակերպում ըստ իրենց 
պահանջների. առևտրային տեղեկատվության 
ծառայություններ. գովազդի կառավարում. 
վարչարարական ծառայություններ համա-
կարգչի և կապի ցանցերի միջոցով երրորդ 
անձանց ապրանքների և ծառայությունների 
ձեռքբերումը դյուրացնելու նպատակով. 
տեղեկատվական, խորհրդակցական 
և խորհրդա տվական ծառայություններ 
վերոհիշյալի վերաբերյալ. տվյալների հիմնա-
պաշարների կառավարում.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ. ֆինան-
սական գործառնություններ. ֆինան-
սական գործառնությունների մշակման 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ հաշվանց-
ման (քլիրինգի) և համապատասխանեց-
ման ֆինանսական  գործառնություններ 
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 գործարք ների 
իրավազորության, իսկության հաստատման 
և պարտքի մարման ծառայություններ. 
էլեկտրոնային առևտրի համար վճարման 
ծառայություններ. էլեկտրոնային առևտրի 
համար վճարման ծառայություններ, այն 
է՝ կուտակային հաշիվների ստեղծում 
համացանցում ապրանքների ու ծառա-
յությունների գնման համար. ֆինանսական 
գործարքների ծառայություններ, այն է՝ ապահով 
քլիրինգային առևտրային գործարքների 
տրամադրում էլեկտրոնային կապի ցանցերի 
միջոցով. բազմատեսակ վճարային ծառա-
յությունների տրամադրում. սպասարկում 
կրեդիտ քարտերով, ինչպես նաև հաշիվների 
փոխանցում և դրանց վճարում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով. հեռակա 
վճարումների ծառայություններ. էլեկտրոնային 
վճարման և տեղեկատվության կառավարման 
ծառայություններ. էլեկտրոնային դրամական 
միջոցների փոխանցում հեռահաղոր-
դակցության միջոցով. հեռահաղորդակցական 
անլար սարքերի ու սարքավորումների միջոցով 
տրամադրվող վճարային ծառայություններ. 
տեղեկատվական, խորհրդակցական և 
խորհրդա տվական ծառայություններ վերո-
հիշյալի վերաբերյալ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. կապի 
ծառայություններ շարժական հեռախոսի 
միջոցով. ռադիոհեռախոսային կապի 
ծառայություններ. ռադիոռելեային կապի 
ծառայություններ. արբանյակային կապի 
ծառայություններ. հեռախոսային կապի 
ծառայություններ. ֆաքսիմիլային փոխանցման 
ծառայություններ. հայտարարությունների 
էլեկտրոնային տախտակների ծառայու-
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թյուններ. հեռահաղորդակցության երթուղ-
ման և միացման ծառայություններ. 
հաղորդա  գրությունների և պատկերների 
համակարգ չայնացված փոխանցում. հաղորդա-
գրությունների, լուսանկարների և տեսա-
պատկերների փոխանցում շարժական 
հեռախոսային ծառայությունների և արբանյակի 
միջոցով. հեռախոսային ծառայություններ. 
հեռախոսային բաժանորդագրման ծառա-
յություններ. էլեկտրոնային փոստի 
ծառայություններ. օգտատերերին համաշ-
խարհային համակարգչային ցանց մուտքի 
տրամադրում տեղեկատվության լայն սպեկտրի 
վերաբերյալ տվյալների փոխանցման 
և ընդունման համար. օգտատերերին 
համաշխարհային ցանց մուտքի տրամադրում. 
համաշխարհային համակարգչային ցանցին 
հեռահաղորդակցական միացումների 
տրամադրում. հեռակոնֆերանսների ծառա-
յություններ. տեսաhեռակոնֆերանսների 
ծառայություններ. հեռահաղորդակցական 
սարքավորումների վարձույթ. հեռախոսային 
սարքավորումների վարձույթ. տվյալների 
փոխանցման և ընդունման ծառայություններ 
հեռահաղորդակցական ցանցերի միջոցով. 
համակարգչի և հեռահաղորդակցական            
ցանցերի միջոցով հասանելի ձայնի, 
տվյալների, ձայնային տվյալների, 
տեսատվյալների, տեքստերի և գրա-
ֆիկաների էլեկտրոնային փոխանակում. 
հաղորդագրությունների ակնթարթային 
փոխա նակման ծառայություններ. համա-
ցանցային կանխագրերի միջոցով ձայնի 
փոխանցման ծառայություններ (VoIP). 
ձայնային հեռակոնֆերանսներ. վեբ-
հաղորդագրությունների ծառայություններ. 
օգտատերերի միջև թվային լուսանկարչական 
ֆայլերի, տեսա- և ձայնատեսային 
բովանդակության էլեկտրոնային փոխանցում 
հավասարազոր սարքերի միջոցով. 
համակարգչին, էլեկտրոնային և առցանց 
տվյալների հիմնապաշարներին մուտքի 
տրամադրում. հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ, այն է՝ տվյալների, 
հաղորդագրությունների, գրաֆիկաների, 
պատկերների, ձայնային տվյալների, 
տեսատվյալների և տեղեկատվության 
էլեկտրո նային փոխանցում. առցանց 

բանավեճային համաժողովների, հաղորդա-
գրությունների ակնթարթային փոխանակման 
և հայտարարությունների էլեկտրոնային 
տախտակների հասանելիության ապա-
հովում. սոցիալական ցանցերի ոլորտում 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարներ 
մուտքի տրամադրում. ձայնային տվյալների, 
տեքստերի և տեսատվյալների հեռարձակում 
համակարգչի կամ կապի այլ ցանցերի միջոցով. 
առցանց համաժողովների տրամադրում 
ընդհանուր հետաքրքրությունների թեմա-
ների շուրջ հաղորդակցվելու նպատակով. 
առցանց և հեռահաղորդակցական սար-
քերի տրամադրում համակարգիչների, 
շարժական և ձեռքի համակարգիչների 
և լարով ու անլար կապի սարքերի 
օգտատերերի միջև իրական ժամանակում 
փոխհարաբերությունների հաստատման 
նպատակով. հաղորդագրությունների 
ակնթար թային փոխանցման, վեբ-հաղորդա-
գրությունների փոխանցման և տեքստային 
հաղորդագրությունների փոխանցման 
ծառայու թյուններ. բրոդքասթինգի ծառա-
յություններ (հեռարձակման ծառայու-
թյուններ). վեբքասթինգի ծառայու թյուններ 
(լայնամասշտաբ հեռարձակման ծառայու-
թյուններ համացանցի միջո ցով). համացան-
ցային կանխագրերի միջո ցով ձայնի 
փոխ անցման ծառայությունների, տեսակոն-
ֆերանսների ու ձայնային կոնֆերանսների 
համար կապի ծառայությունների տրամադրում. 
խորհրդատվական, տեղեկատվական 
և խորհրդակցական ծառայություններ 
վերոհիշյալի վերաբերյալ.

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյունա բերական վերլուծումների և 
հետազո տությունների ծառայություններ. 
համա կարգչային ապարատների և 
ծրագրերի մշակում և կատարելագործում. 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
սպասարկում, զարգացում և մշակում. 
համակարգչային ծրագրավորում. համա-
կարգչային համակարգերի վերլուծություն. 
հեռահաղորդակցական սարքերի մշակում և 
նախագծում. ոչ ներբեռնելի առցանց ծրագրերի 
տրամադրում. ոչ ներբեռնելի առցանց 
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում. ոչ ներբեռնելի առցանց ծրագրերի 
և աշխատածրագրերի ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում ակնթարթային 
հաղորդագրությունների փոխանակման 
համար. համաշխարհային համակարգչային 
ցանցի միջոցով մատչելի ոչ ներբեռնելի 
ծրագրային ապահովում համակարգչային 
աշխատածրագրերի կառավարման համար. 
ոչ ներբեռնելի համացանցային զննարկիչի 
ծրագրերի առցանց տրամադրում. ոչ ներբեռնելի 
շարժական կապի սարքերի ծրագրային 

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

դաս 45. առցանց սոցիալական ցանցերի 
ծառայություններ, նաև ժամանցային նպա-
տակներով. համացանցի միջոցով սոցիա-
լական ցանցերի ծառայություններ. 
ներբեռնվող շարժական աշխատածրագրերի 
կամ համացանցում վեբ-կայքի միջոցով 
մատչելի առցանց սոցիալական ցանցերի 
ծառայություններ. իրավաբանական 
ծառայություններ. անվտանգության ծառա-
յություններ սեփականության և անհատի 
պաշտպանության համար. սոցիալական 
կայքերի օգտատերերի ներկայացման, 
սոցիալական ցանցերի և ծանոթությունների 

ծառայություններ. համացանցի միջոցով 
ներկայացման, սոցիալական ցանցերի 
ստեղծման և ծանոթությունների ծառա-
յություններ. առցանց սոցիալական 
ցանցերի ծառայություններ սոցիալական 
կայքերի օգտատերերի ներկայացման կամ 
անհատների միջև փոխհարաբերությունների 
դյուրացման համար. համացանցի կամ այլ 
համակարգչի կամ կապի ցանցերի միջոցով 
տրամադրվող սոցիալական ցանցերի 
ծառայություններ. տեղեկատվության տրա-
մադրում սոցիալական ցանցերի ոլորտում. 
սոցիալական ցանցերի ծառայություններ, 
այն է՝ տեղեկատվության և զրույցների 
փոխանակման համար հնարավորությունների 
ընձեռում ապրանքի դիտարկման միջոցով. 
անձի նույնականացման տեղեկատվության 
իսկության ստուգում. օգտատերերի իսկության 
ստուգում. նույնականացման իսկության 
ստուգում. առցանց համակարգչային 
տվյալների հիմնապաշարների և առցանց 
որոնման հնարավորությամբ տվյալների 
հիմնապաշարների տրամադրում սոցիալական 
ցանցերի ոլորտում. տեղեկատվական, 
խորհրդատվական և խորհրդակցական ծառա-
յություններ վերոգրյալի վերաբերյալ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20171344  (111) 27297
(220) 20.09.2017 (151) 27.04.2018
   (181) 20.09.2027
(730) Վեոն Ամսթերդամ ԲՎ, NL 
(442) 01.12.2017
(540) 

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

դաս 9. ձայնի կամ պատկերների գրանցման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
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մագնիսական տեղեկակիրներ. ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ. DVD-ներ 
և թվային գրանցման այլ կրիչներ. տվյալների 
մշակման սարքեր. համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
հեռահաղորդակցական և հաղորդակցական 
սարքեր. հեռահաղորդակցական մալուխ-
ներ. հեռահաղորդակցական փոխար-
կիչներ. հեռահաղորդակցական լարեր. 
հեռահաղորդակցական կոմուտաց-
ման վահաններ. հեռահաղոր դակ-
ցական կապուղիների խտարարներ 
(մուլտիպլեքսորներ). հեռահաղորդակցական 
ծրագրային ապահովում. հեռահաղորդակ-
ցական կապի ցանցային սխեմաներ. հեռակապի 
հաղորդիչներ. հեռահաղորդակցական ապա-
րատներ. հեռահաղորդակցական սարքա-
վորումներ. հեռահաղորդակցական սարքեր. 
հեռահաղորդակցական թվային սարքեր. 
հեռահաղորդակցական դյուրակիր սարքեր. 
հեռահաղորդակցական շարժական սարքեր. 
հեռահաղորդակցական էլեկտրոնային սար-
քեր. հեռահաղորդակցական էլեկտրա-
կան սարքեր. հեռահաղորդակցական 
կապի ցան ցերի ալեհավաքներ. հեռա-
հաղորդակցական համակարգչային 
սարքավորումներ. հեռահաղորդակցական 
կապի թելքաօպտիկական սարքեր. 
հեռահաղորդակցական մեկուսատախտակի 
տարրեր. համակարգչային ծրագրեր 
հեռահաղորդակցության մեջ օգտագործման 
համար. հեռահաղորդակցական սարքեր 
շարժական ցանցերի հետ օգտագործման 
համար. ցանցային ապարատներ և ծրագրեր. 
կիրառական ծրագրեր. խաղային ծրագրեր. 
ապակոդավորման սարքերի ծրագրեր. 
ծրագրային սարքավարներ. գրառված 
ծրագրային ապահովում և համակարգչային 
ծրագրեր. ներբեռնվող ծրագրային ապահովում. 
գաղտնիության պահպանության ծրագրային 
ապահովում. տեղեկակիրների ծրագրային 
ապահովում. զվարճությունների համար ծրագ 
րային ապահովում. մուլտիմեդիային ծրա-
գրային ապահովում. ուսուցողական ծրագրային 
ապահովում. ուսումնական ծրագրային 
ապահովում. շարժական ծրագրային 
ապահովում. տվյալների անվտանգության 
ապահովման ծրագրային արտադրանք. կապի 

ապահովման ծրագրեր. ամբողջական փաթեթով 
ծրագրային ապահովում. համակարգային 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
խաղերի ծրագրային ապահովում. ցանցի 
կառավարման ծրագրային ապահովում. 
համակարգչային ծրագրային հենահարթակներ. 
համացանցի միջոցով հաղորդագրությունների 
փոխանակման ծրագրային ապահովում. 
համակարգչային ծրագրային hավելվածներ. 
տվյալների հիմնապաշարների կառավարման 
ծրագրային ապահովում. օպերացիոն 
համակարգի ծրագրային ապահովում. 
համակարգչային հեռախոսության ծրագրային 
ապահովում. տվյալների փոխանցման 
ծրագրային ապահովում. ինտերակտիվ 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
ներբեռնվող hավելվածներ համակարգչային 
ծրագրային ապահովման համար. շարժական 
հեռախոսների ծրագրային ապահովում. 
շարժական սարքերի կառավարման ծրագրային 
ապահովում. ծրագրային ապահովում առցանց 
հաղորդագրությունների փոխանակման համար. 
համակարգչային որոնողական համակարգերի 
ծրագրային ապահովում. կիրառական 
ծրագրեր սմարթֆոնների համար. կիրառական 
ծրագրեր շարժական հեռախոսների համար. 
կիրառական ծրագրեր անլար սարքերի 
համար. ցանցին մուտքի ապահովման 
սպասարկիչների համակարգային ծրագրեր. 
թվային հեռախոսային հենահարթակներ և 
ծրագրային ապահովում. սմարթֆոնների 
ներբեռնվող կիրառական ծրագրեր. 
ծրագրային ապահովում էլեկտրոնային փոստի 
և հաղորդագրությունների 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 համակարգ-
չային ցանցերի միացման համար. կապի 
ծրագրային ապահովում համակարգչային 
ցանցի օգտատերերի միջև կապի 
ապահովման համար. կիրառական ծրագրեր 
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համացանցի միջոցով սոցիալական ցանցերի 
ծառայությունների տրամադրման համար. 
ներբեռնվող համակարգչային ծրագրային 
ապահովում պատկերների, գրաֆիկաների, 
ձայնա-, տեսատվյալների և տեքստերի մշակ ման 
համար. շարժական հավելվածներ. շարժական 
կիրառական ծրագրեր. հաղորդագրություն ների 
ակնթարթային փոխանակման ծրագրային 
ապահովում շարժական հեռախոսների և ձեռքի 
սարքերի համար. համակարգչային 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 ծրագրա-
վորման ինտերֆեյս (API) սոցիալական 
ցանցերի առցանց ծառայությունները 
դյուրացնող համակարգչային ծրագրերի 
համար, ինչպես նաև տվյալների առբերման, 
վերբեռնման, ներբեռնման, մուտքի 
ապահովման և կառավարման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
վիրտուալ հասարակության ստեղծման, 
կառավարման և նրա հետ համագործակցության 
համար. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում պատկերների, ձայնատեսային 
բովանդակության և տեսաբովանդակության 
ձևափոխման և փոխանցման ապահովման 
համար. ծրագրային ապահովում էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների ուղարկման և 
ընդունման համար. ծրագրային հավելվածներ 
համացանցի և կապի այլ ցանցերի միջոցով 
տեքստային հաղորդագրությունների, ակնթար-
թային հաղորդագրությունների, առցանց 
բլոգային ամսագրերի, տեքստերի, վեբ-
հղումների  և պատկերների փոխանցման, 
մուտքի ապահովման, կազմակերպման և 
կառավար ման համար. ներբեռնվող առցանց 
էլեկտրոնային հրատարակություններ. ներ-
բեռնվող 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 տեղեկատվությանը մուտքի 
ապահովման, դրա փոխանցման և ստացման 
համար. հեռահաղորդակցական շարժական 
սարքեր. հեռահաղորդակցական 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, հեռախոսահամարի ցուցադրման 
և ռադիոփեյջինգային սարքերի ոլորտում 
օգտագործման համար. էլեկտրոնային սարքեր 
ազդանշանների հեռակառավարման համար. 
էլեկտրոնային ազդանշանների հաղորդիչներ. 
հաղորդիչներ հեռախոսների համար. 
հաղորդիչներ (հեռահաղորդակցություն). 
հեռա խոսների էլեկտրոնային տեղեկատուներ. 
տվյալների մագնիսական և օպտիկական 
կրիչներ և միջավայրեր. 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. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ. շուկայավարում, գովազդ և 
վաճառքի օժանդակման ծառայություններ. 
առցանց գովազդային և շուկայավարման 
ծառայություններ. շուկայի հետազոտման 
և տեղեկատվական ծառայություններ. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. երրորդ 
անձանց ապրանքների ու ծառայությունների 
խթանում համակարգչի և կապի ցանցերի 
միջոցով. գործնական ցանցերի առցանց 
ծառայություններ. գովազդի տարածում երրորդ 
անձանց համար առցանց էլեկտրոնային կապի 
ցանցերի միջոցով. գործնական տվյալների 
վերլուծություն. գործնական վիճակագրական 
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տեղեկատվության տրամադրում. գործ-
նական ցանցերի ծառայություններ. 
գործնական տեղեկատվության տրամադրում 
համաշխարհային համակարգչային ցան-
ցում տվյալների առցանց էլեկտրոնային 
հիմնապաշարի միջոցով. առցանց գովազդային 
ցանցերի ծառայություններ սոցիալական 
ցանցերի օգտատերերին գործարարության հետ 
կապ ապահովելու համար. խորհրդակցական 
ծառայություններ գործարարության ասպա-
րեզում. գործարար գործունեության 
մոնիտորինգ, այն է՝ ճգնաժամային գործնական 
արդյունավետության ցուցանիշների վերլու-
ծություն իրական ժամանակում ստացվող 
տվյալների հիման վրա. համակարգչայնացված 
տվյալների հիմնապաշարների կառավարում. 
համակարգչային ցանցերում տեղակայված 
տեղեկատվության, կայքերի և ռեսուրսների 
որոնում և առբերում երրորդ անձանց 
համար. ինտերակտիվ գովազդային 
նյութերի տարածում. գովազդային 
միջոցների օգտագործման պլանավորում 
(մեդիապլանավորում) և գովազդային 
միջոցների գնման ծառայություններ. 
խորհրդակ ցական ծառայություններ բրենդի 
վերաբերյալ. գովազդային նյութերի ձևավորում 
երրորդ աձանց համար. շուկայի հետազոտում 
և տեղեկատվության տրամադրում. 
գործնական և գովազդային ծառայություններ. 
գովազդային ծառայություններ գովազդի 
արդյունավետության մոնիտորինգի համար. 
խորհրդակցական ծառայություններ գովազդի 
ոլորտում. խորհրդակցական ծառայություններ 
գովազդի ոլորտում, մասնավորապես՝ 
երրորդ անձանց մարքեթինգային գործու-
նեության կազմակերպում ըստ իրենց 
պահանջների. առևտրային տեղեկատվության 
ծառայություններ. գովազդի կառավարում. 
վարչարարական ծառայություններ համա-
կարգչի և կապի ցանցերի միջոցով երրորդ 
անձանց ապրանքների և ծառայությունների 
ձեռքբերումը դյուրացնելու նպատակով. 
տեղեկատվական, խորհրդակցական 
և խորհրդա տվական ծառայություններ 
վերոհիշյալի վերաբերյալ. տվյալների 
հիմնապաշարների կառավարում.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 

գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ. ֆինան-
սական գործառնություններ. ֆինան-
սական գործառնությունների մշակման 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ հաշ-
վանցման (քլիրինգի) և համապատասխա-
նեցման ֆինանսական գործառնություններ 
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 էլեկտրո-
նային հաշվարկների համակարգով. 
հաշիվների վճարման ծառայություններ. 
ֆինանսական ծառայություններ, այն է՝ պահվող 
գումարով առցանց էլեկտրոնային հաշիվների 
տրամադրում էլեկտրոնային միջավայրում. 
դրամական միջոցների կառավարում. կանխիկ 
վճարումների ծառայություններ և գործարքների 
իրավազորության, իսկության հաստատման 
և պարտքի մարման ծառայություններ. 
էլեկտրոնային առևտրի համար վճարման 
ծառայություններ. էլեկտրոնային առևտրի 
համար վճարման ծառայություններ, այն 
է՝ կուտակային հաշիվների ստեղծում 
համացանցում ապրանքների ու ծառա-
յությունների գնման համար. ֆինանսական 
գործարքների ծառայություններ, այն է՝ ապահով 
քլիրինգային առևտրային գործարքների 
տրամադրում էլեկտրոնային կապի ցանցերի 
միջոցով. բազմատեսակ վճարային ծառա-
յությունների տրամադրում. սպասարկում 
կրեդիտ քարտերով, ինչպես նաև հաշիվների 
փոխանցում և դրանց վճարում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով. հեռակա 
վճարումների ծառայություններ. էլեկտրոնային 
վճարման և տեղեկատվության կառավարման 
ծառայություններ. էլեկտրոնային դրամական 
միջոցների փոխանցում հեռահաղորդակ-
ցության միջոցով. հեռահաղորդակցական 
անլար սարքերի ու սարքավորումների միջո-
ցով տրամադրվող վճարային ծառայություն-
ներ. տեղեկատվական, խորհրդակցական 
և խորհրդա տվական ծառայություններ 
վերոհիշյալի վերաբերյալ.
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դաս 38. հեռահաղորդակցություն. կապի 
ծառայություններ շարժական հեռախոսի 
միջոցով. ռադիոհեռախոսային կապի 
ծառայություններ. ռադիոռելեային կապի 
ծառայություններ. արբանյակային կապի 
ծառայություններ. հեռախոսային կապի 
ծառայություններ. ֆաքսիմիլային փոխանցման 
ծառայություններ. հայտարարությունների 
էլեկտրո նային տախտակների ծառա-
յություններ. հեռահաղորդակցության 
երթուղ ման և միացման ծառայություններ. 
հաղորդագրությունների և պատկերների 
համակարգչայնացված փոխանցում. հաղոր-
դա գրությունների, լուսանկարների և 
տեսապատկերների փոխանցում շարժական 
հեռախոսային ծառայությունների և արբանյակի 
միջոցով. հեռախոսային ծառայություններ. 
հեռախոսային բաժանորդագրման ծառա-
յություններ. էլեկտրոնային փոստի 
ծառայություններ. օգտատերերին համաշ-
խարհային համակարգչային ցանց մուտքի 
տրամադրում տեղեկատվության լայն սպեկտրի 
վերաբերյալ տվյալների փոխանցման 
և ընդունման համար. օգտատերերին 
համաշխարհային ցանց մուտքի տրամադրում. 
համաշխարհային համակարգչային ցանցին 
հեռահաղորդակցական միացումների տրա-
մադրում. հեռակոնֆերանսների ծառայու-
թյուններ. տեսաhեռակոնֆերանսների 
ծառայություններ. հեռահաղորդակցական 
սարքավորումների վարձույթ. հեռախոսային 
սարքավորումների վարձույթ. տվյալների 
փոխանցման և ընդունման ծառայություններ 
հեռահաղորդակցական ցանցերի միջոցով. 
համակարգչի և հեռահաղորդակցական ցան-
ցերի միջոցով հասանելի ձայնի, տվյալների, 
ձայ նային տվյալների, տեսատվյալների, 
տեքս տերի և գրաֆիկաների էլեկտրոնային 
փոխա նակում.  հաղորդագրությունների 
ակնթար թային փոխանակման ծառայու-
թյուններ. համացանցային կանխագրերի 
միջոցով ձայնի փոխանցման ծառայություններ 
(VoIP). ձայնային հեռակոնֆերանսներ. վեբ-
հաղորդագրությունների ծառայություններ. 
օգտատերերի միջև թվային լուսանկարչական 
ֆայլերի, տեսա- և ձայնատեսային 
բովանդակության էլեկտրոնային փոխանցում 
հավասարազոր սարքերի միջոցով. 

համակարգչին, էլեկտրոնային և առցանց 
տվյալների հիմնապաշարներին մուտքի 
տրամադրում. հեռահաղորդակցական 
ծառա յություններ, այն է՝ տվյալների, 
հաղորդագրությունների, գրաֆիկաների, 
պատկերների, ձայնային տվյալների, 
տեսատվյալների և տեղեկատվության 
էլեկտրոնային փոխանցում. առցանց 
բանավեճային համաժողովների, հաղորդա-
գրությունների ակնթարթային փոխանակման 
և հայտարարությունների էլեկտրոնային 
տախտակների հասանելիության ապա-
հովում. սոցիալական ցանցերի ոլորտում 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարներ 
մուտքի տրամադրում. ձայնային տվյալների, 
տեքստերի և տեսատվյալների հեռարձակում 
համակարգչի կամ կապի այլ ցանցերի միջոցով. 
առցանց համաժողովների տրամադրում 
ընդհանուր հետաքրքրությունների թեմաների 
շուրջ հաղորդակցվելու նպատակով. 
առցանց և հեռահաղորդակցական 
սարքերի տրամադրում համակարգիչների, 
շարժական և ձեռքի համակարգիչների 
և լարով ու անլար կապի սարքերի 
օգտատերերի միջև իրական ժամանակում 
փոխհարաբերությունների հաստատման 
նպա տակով. հաղորդագրությունների ակն-
թարթային փոխանցման, վեբ-հաղորդա-
գրությունների փոխանցման և տեքստային 
հաղորդագրությունների փոխանցման 
ծառայու թյուններ. բրոդ քասթինգի ծառա-
յություններ (հեռարձակման ծառայու թյուններ). 
վեբքասթինգի ծառա յու թյուններ (լայնա-
մասշտաբ հեռարձակ ման ծառայություններ 
համա ցանցի միջոցով). համացանցային 
կանխագրերի միջոցով ձայնի փոխանցման 
ծառայությունների, տեսակոնֆերանսների 
ու ձայնային կոնֆերանսների համար 
կապի ծառայությունների տրամադրում. 
խորհրդատվական, տեղեկատվական 
և խորհրդակցական ծառայություններ 
վերոհիշյալի վերաբերյալ.

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյունա բերական վերլուծումների և 
հետազոտությունների ծառայություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրա-
գրերի մշակում և կատարելագործում. 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
սպասարկում, զարգացում և մշակում. 
համակարգչային ծրագրավորում. համակարգ-
չային համակարգերի վերլուծություն. 
հեռահաղորդակցական սարքերի մշակում և 
նախագծում. ոչ ներբեռնելի առցանց ծրագրերի 
տրամադրում. ոչ ներբեռնելի առցանց 
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում. ոչ ներբեռնելի առցանց ծրագրերի 
և աշխատածրագրերի ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում ակնթարթային 

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

դաս 45. առցանց սոցիալական ցանցերի 
ծառայություններ, նաև ժամանցային 
նպատակներով. համացանցի միջոցով 
սոցիալական ցանցերի ծառայություններ. 
ներբեռնվող շարժական աշխատածրագրերի 

կամ համացանցում վեբ-կայքի միջոցով 
մատչելի առցանց սոցիալական ցանցերի 
ծառայություններ. իրավաբանական ծառայու-
թյուններ. անվտանգության ծառայություններ 
սեփականության և անհատի պաշտպանու թյան 
համար. սոցիալական կայքերի օգտատերերի 
ներկայացման, սոցիալական ցանցերի 
և ծանոթությունների ծառայություններ. 
համացանցի միջոցով ներկայացման, 
սոցիալական ցանցերի ստեղծման և ծանո-
թությունների ծառայություններ. առցանց 
սոցիալական ցանցերի ծառայություններ 
սոցիալական կայքերի օգտատերերի 
ներկայացման կամ անհատների միջև 
փոխհարաբերությունների դյուրացման համար. 
համացանցի կամ այլ համակարգչի կամ կապի 
ցանցերի միջոցով տրամադրվող սոցիալական 
ցանցերի ծառայություններ. տեղեկատվության 
տրամադրում սոցիալական ցանցերի ոլորտում. 
սոցիալական ցանցերի ծառայություններ, 
այն է՝ տեղեկատվության և զրույցների 
փոխանակման համար հնարավորություն ների 
ընձեռում ապրանքի դիտարկման միջոցով. 
անձի նույնականացման տեղեկատվության 
իսկության ստուգում. օգտատերերի իսկության 
ստուգում. նույնականացման իսկության 
ստուգում. առցանց համակարգչային 
տվյալների հիմնապաշարների և առցանց 
որոնման հնարավորությամբ տվյալների 
հիմնապաշարների տրամադրում սոցիալական 
ցանցերի ոլորտում. տեղեկատվական, 
խորհրդատվական և խորհրդակցական 
ծառայություններ վերոգրյալի վերաբերյալ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20171456  (111) 27298
(220) 13.10.2017 (151) 27.04.2018
   (181) 13.10.2027
(730) «Էսկո-ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորքի 
5-րդ զնգ., Միկոյան 13, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 
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(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփա պատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, մասնավորա-
պես՝ ատամնաբուժական հղկանյութեր, 
սպիտակուցային սննդամթերք բժշկական 
նպատակների համար, սպիտակուցային 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար, բժշկական սպիրտ, ալդեհիդներ 
դեղագործական նպատակների համար, օսլա 
դիետիկ կամ դեղագործական նպատակների 
համար, անզգայացնող միջոցներ, սամիթի 
յուղ բժշկական նպատակների համար, 
հականեխիչներ, բիսմութի պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար, 
օշարակներ դեղագործական նպատակների 
համար, դեղապատիճներ, դեղագործական 
պատրաստուկներ, վիտամինային պատ-
րաստուկներ, դեղեր փորկապության դեմ, 
եփուկներ դեղագործական նպատակների 
համար, լվացող միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար, ցավազրկողներ, 
դեղամիջոցներ, հանքային ջրեր բժշկական 
նպատակների համար, էլիքսիրներ 
(դեղագործական պատրաստուկներ), բարդ 
եթերներ դեղագործական նպատակների 
համար, պարզ եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար, դեղաթուրմեր, 
դեղաբույսեր, ծամոն բժշկական նպատակների 
համար, թուրմեր բժշկական նպատակների 
համար, օժանդակ միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար, դեղագործական 
ապրանքներ:

____________________

(210) 20171457  (111) 27299
(220) 13.10.2017 (151) 27.04.2018
   (181) 13.10.2027
(730) Հովիկ Զաքարյան, Շիրակի մարզ, ք. 
Գյումրի, Իսահակյան 8/8, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, մուգ կանաչ, կապույտ, մուգ կապույտ, 
կարմիր, մուգ կարմիր, նարնջագույն և սև 
գունային համակցությամբ:
(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. մասնավորապես՝ ակնոցների 
շղթաներ, ակնոցների նրբաքուղեր, ակնոցներ, 
ակնոցների ապակիներ, ակնոցների 
շրջանակներ, քթակնոցների (պենսնե) 
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շրջանակներ, քթակնոցներ (պենսնե), 
ակնոցների պատյաններ.

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

դաս 24. գործվածքներ և դրանց 
փոխարինիչներ. սպիտակեղեն կենցաղային 
օգտագործման համար. մանածագործական 
կամ պլաստմասսայե վարագույրներ, 
մասնավորապես՝ կենդանիների կաշին 
նմանակող գործվածքներ, քաթան (կտոր), 
գործվածքներ կանեփաթելից, գործվածքներ 
կոշիկների տակդիրների համար, գործվածքներ 
կոշիկների համար, բամբակե գործվածքներ, 
անկողնու ծածկոցներ, ներքնակերեսներ, 
խտակտավ (վուշե գործվածք), սփռոցներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստված-
ների, կրեպ (նոսր գործվածք), սպիտակեղենի 
գործվածքներ, գործվածքներ աստառի 
համար, սավաններ, պատանքներ, ձգուն 
(էլաստիկ) գործվածքներ, նախշավոր 
գործվածքներ ասեղնագործության համար, 
բայկա (խավոտ գործվածք), մազե գործվածք 
(պարկագործվածք), դաջովի չթե գործվածքներ, 
ջութե գործվածքներ, բրդե գործվածքներ, վուշե 
գործվածքներ, սրբիչներ մանածագործվածքից, 
բարձերեսներ, գործվածքներ արհեստական 
մետաքսից, տրիկոտաժի գործվածքներ, 
գործվածքներ թավաթելից, վերմակներ, 
ծածկոցներ, նյութեր մանածագործվածքի 

համար, գործվածքից տակաշորեր մանկիկների 
համար, գործվածքից խանձարուրներ 
մանկիկների համար.

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

____________________

(210) 20171573  (111) 27300
(220) 16.11.2017 (151) 27.04.2018
   (181) 16.11.2027
(730) Վիիվ Հելթքեըր Քամփնի, US 
(442) 01.02.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բժշկա-

կան պատրաստուկներ ու նյութեր. 
պատվաստանյութեր:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171575  (111) 27301
(220) 16.11.2017 (151) 27.04.2018
   (181) 16.11.2027
(730) Վիիվ Հելթքեըր Քամփնի, US 
(442) 01.02.2018

(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բժշկա կան 

պատրաստուկներ ու նյութեր. պատվաս-
տանյութեր: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171576  (111) 27302
(220) 16.11.2017 (151) 27.04.2018
   (181) 16.11.2027
(730) Նախլա Թբեքոու Քո. Ս.Ա.Ե., EG 
(442) 16.01.2018
(540) 

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

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ, մախորկա. ծխելու ծխախոտ, 
ծխամորճի ծխախոտ, ինքնափաթթուկի 
ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ 
«սնուս». սիգարետներ, պապիրոսներ, 
էլեկտրոնային սիգարետներ, սիգարներ, 
սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, 
ընդգրկված 34-րդ դասում. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ, սիգարետների պարկուճներ 
և լուցկի: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171701  (111) 27303
(220) 04.12.2017 (151) 27.04.2018
   (181) 04.12.2027
(730) Սանրիո Քամփնի, Լթդ., JP 
(442) 16.01.2018
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(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
ոչ բուժական օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ, 
ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
օդի բուրավետիչներ. արդուզարդի միջոցներ. 
մատնահարդարման պատրաստուկներ. 
մազերի և մաշկի խնամքի և մաքրման համար 
նախատեսված միջոցներ և պատրաստուկներ. 
կպչուն նյութեր կոսմետիկական միջոցների 
համար. սափրվելու լոսյոններ. արդուզարդի 
միջոցներ քրտնելու դեմ (արդուզարդի 
պարագաներ). կենցաղային հակաստատիկներ. 
բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). 
օճառածառի կեղև լվացքի համար. աղեր 
վաննաների համար, բացառությամբ բժշկա-
կան նպատակների համար օգտագործվողների. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. կոսմետիկական դիմակներ. աղեր 
սպիտակեցման համար. սոդա սպիտակեցման 
համար. լեղակ սպիտակեղենի համար. 
աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման 
համար. շերտիկներ շնչառությունը 
թարմացնելու համար. կենցաղային 
քիմիական պատրաստուկներ սպիտակեղենը 
լվանալիս գույները թարմացնելու համար. 
պատրաստուկներ գունազերծման համար. 
կոսմետիկական հավաքածուներ. կոս-
մետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. կոսմետիկական միջոցներ 
կենդանիների համար. բամբակե տամպոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
բամբակ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական կրեմներ. 

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի 
կամ պատկերի գրառման, հաղորդման կամ 
վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
խտասկավառակներ, DVD-ներ և տեղեկա-
տվության այլ թվային կրիչներ. կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ 
մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման 
սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ. համրիչներ. ուսուցման 
տեսալսողական միջոցներ. մարտկոցներ. 
էլեկտրական կուտակիչների պատյաններ. 
լիցքավորող սարքեր կուտակիչների համար. 
հեռադիտակներ. գրպանի հաշվասարքեր. 
լուսանկարչական ապարատներ, կինոնկարա-
հանման խցիկներ և դրանց մասեր ու 

պիտույքակազմեր. ոսպնյակներ լուսա-
նկարչական ապարատների համար. չափման 
տարողություններ. մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. 
պարկուճային նվագարկիչներ. ակնոցների 
շղթաներ. լուսակայված կինոժապավեններ. 
հաշվառման (հաշվեցուցակային) ժամացույց-
ներ (ժամանակ գրանցելու սարքեր). 
խտասկավառակների նվագարկիչներ. խտա-
սկավառակներ (ձայնա-, տեսա-). խտա-
սկավառակներ (չվերագրանցելի). 
հա մա  կարգ չային գործառնական ծրագրեր. 
համա կարգչային ծրագրեր. համակարգչային 
գրառ ված ծրագրային ապահովում. 
համակարգիչներ. համակարգչային տպիչ ներ. 
հպաոսպնյակներ. հպաոսպնյակների պատ-
յաններ. տեղեկատվության մշակման սարքեր. 
դերձակների մետրեր. դռան էլեկտրական 
զանգեր. գրպանի էլեկտրոնային 
թարգմանիչներ. լուսակայված ժապավեններ. 
հրդեհի ազդանշանիչներ. բռնկալամպեր 
(լուսանկարչություն). շրջանակներ դիա-
պոզիտիվների (թափանցապատկերների) 
համար. ջերմակարգավորման սարքեր. 
կանխավճարով աշխատող երաժշտական 
ավտոմատներ. օպտիկական ոսպնյակներ. 
գրասենյակային կշեռքներ նամակների համար. 
փրկագոտիներ. փրկարար ազդալողաններ. 
փրկարար բաճկոնակներ. փրկարարական 
լաստեր. էլեկտրական փականներ. 
էլեկտրոնային փականներ և բանալիներ. 
մագնիսական տեղեկակիրներ. մագնիսական 
ծածկագրով քարտեր. մագնիսական 
կոդավորիչներ. մագնիսներ. խոշորացույցներ 
(օպտիկա). չափիչ ապարատներ, սարքեր և 
գործիքներ. միկրոֆոններ. մանրադիտակ ներ. 
նեոնային խողովակներ ցուցանակների համար. 
դյուրակիր համակարգիչներ. էլեկտրոնային 
մատիտներ. ձայնագրման սկավառակներ. 
լուսապատճենման սարքեր. գրպանի 
հաշվասարքեր. պրոյեկցիոն ապարատներ. 
պրոյեկցիոն էկրաններ. ռադիոսարքեր. 
նվագարկիչներ. հեռակառավարման ապա-
րատուրա. քանոններ (չափիչ գործիքներ). 
կշեռքներ. սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով 
քարտեր). ծխի դետեկտորներ. խցակի 
վարդակներ (էլեկտրական միացումներ), 
խցակի երկժանիներ (էլեկտրական 
միացումներ), խցակի միացումներ 
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(էլեկտրական). ձայնագրիչ ապարատուրա. 
ձայնագրման սկավառակներ. ձայնի 
վերարտադրման սարքեր. ձայնի հաղորդման 
ապարատներ. ակնոցների պատյաններ. 
ակնոցների շրջանակներ. ակնոցներ (օպտիկա). 
արևապաշտպան ակնոցներ. էլեկտրական 
փոխարկիչներ. մագնիսական ժապավենների 
վրա գրանցման սարքեր. հեռախոսային 
ապարատներ, հեռախոսափողեր, հեռա-
խոսային հաղորդիչներ, հեռախոսալարեր. 
աստղադիտակներ. հեռուստացույցներ. 
ջերմաս տիճանային ցուցիչներ. էլեկտրական 
սարքեր գողությունները կանխելու համար. 
ջերմաչափներ, բացառությամբ բժշկական 
ջերմաչափների. թերմոստատներ (ջերմա-
պահպանիչներ). տեսաժապավեններ, տեսա-
խաղերի քարթրիջներ. տեսագրություններ. 
մագնիսական ժապավեններ տեսագրման 
համար. տեսաէկրաններ. տեսագրման սարքեր. 
տեքստային պրոցեսորներ. VCD-ներ. VCD- և 
DVD-նվագարկիչներ. տեսալսողական սարքա-
վորանք՝ օժտված երգակցելու հնարավորու-
թյուն ընձեռող սարքերով. ձայներիզների, 
տեսաերիզների, խտասկավառակների, 
լազերային սկավառակների, VCD-ների և DVD-
ների բռնիչներ, տուփեր և պատյաններ. 
մկնիկների գորգեր. հեռախոսներ, անլար 
հեռախոսներ, բջջային հեռախոսներ, 
շարժական հեռախոսներ և դրանց մասեր, 
պիտույքակազմեր ու պիտույքներ. բջջային 
հեռախոսների տուփեր և պատյաններ. 
փեյջերներ և դրանց մասեր ու պիտույքակազմեր. 
փեյջերների տուփեր և պատյաններ. 
պայուսակներ, ծածկոցներ, պատյաններ, 
տուփեր և բռնիչներ բջջային հեռախոսների և 
փեյջերների համար. ականջակալներ. 
ականջակալներ և միկրոֆոններ (բարձրա-
խոսներ) բջջային հեռախոսների հետ 
օգտագործման համար. կատարված և 
ընդունված զանգերի ցուցիչներ հեռախոսների, 
բջջային հեռախոսների և փեյջերների համար. 
էլեկտրոնային ծոցատետրեր. վթարային 
էլեկտրական զանգեր. վթարային ազդասարքեր. 
գծիկավոր կոդերն ընթերցող սարքեր. 
ճնշաչափներ. զումմերներ. էլեկտրական 
զումմերներ. պրոցեսորներ (տեղեկատվության 
մշակման կենտրոնական բլոկներ). չիպեր 
(ինտեգրալ սխեմաներ). ժամանակագրիչներ 

(ժամանակի գրանցման սարքեր). համա-
կարգիչների ստեղնաշարեր. համակարգիչների 
հիշողության բլոկներ. համակարգիչների կից 
սարքեր. ակուստիկական կապի սարքեր. 
կոմուտացման սարքեր (տեղեկատվության 
մշակման սարքավորանք). օպտիկական 
տեղեկակիրներ. օպտիկական սկավառակներ. 
մագնիսական սկավառակներ. ջրասուզական 
սարքավորումներ. դիմակներ ստորջրյա 
սուզման համար. հատուկ հագուստ 
(ջրասուզակների համար), սուզազգեստներ. 
հայտարարությունների էլեկտրոնային տախ-
տակներ. էլեկտրոնային մատիտներ 
(ցուցասարքերի տարրեր). ակնոցների 
նրբաքուղեր. օկուլյարներ (ակնապակիներ). 
վահաններ աչքերը շլացուցիչ լույսից 
պաշտպանելու համար. ֆաքսիմիլային 
ապարատներ. զտիչներ (լուսանկարչություն). 
դիսկետներ. ընթերցող գլխիկների մաքրման 
ժապավեններ. խոնավաչափներ. ինտեգրալ 
սխեմաներ. խոսակցական ապարատներ. 
ինտերֆեյսներ համակարգիչների համար. 
հաշիվները դուրս գրելու սարքեր. օբյեկտիվների 
լուսապաշտպանիչ բլենդներ. մագնիսական 
ժապավենի բլոկներ համակարգիչների համար. 
մագնիսական ժապավեններ. չափագդալներ. 
մետրոնոմներ. միկրոպրոցեսորներ. մոդեմներ. 
դրամները հաշվելու և տեսակավորելու 
մեքենաներ. մոնիտորներ (համակարգչային 
սարքավորանք). մոնիտորներ (համակարգչային 
ծրագրեր). «մկնիկ» տեսակի մանի-
պուլյատորներ. օպտիկական լուսատուներ 
(թելքային). օպտիկական ապակիներ. 
օպտիկական դետալներ. ավտոմեքենաների 
կայանման վճարովի ժամանակի հաշվիչներ. 
անկյունաչափներ (չափիչ գործիքներ). 
ռադիոհեռագրական կայաններ. ռադիո-
հեռախոսային կայաններ. պատկերամուտներ 
(սարքավորանք տեղեկատվության մշակման 
համար). կիսահաղորդիչներ. դիապոզիտիվներ 
(լուսանկարչություն). ձայնագրման ժապա-
վեններ. մագնիսական ժապավենների 
մագնիսաթափման սարքեր. հեռագրալարեր. 
հեռագրասարքեր (ապարատներ). հեռա-
տիպներ. հեռուստահուշարարներ. տոմսերի 
վաճառքի ավտոմատներ. հաղորդիչներ 
(հեռակապ). ռադիոհաղորդիչներ (հեռակապ). 
վակուումաչափներ. տեսահեռախոսներ. տագ-
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նապի ազդասարքեր. ստորջրյա լողի ժամանակ 
օգտագործվող ականջի ներդրակներ. 
թայմերներ ձու եփելու համար. սպորտային 
ակնոցներ. պաշտպանական սաղավարտներ 
սպորտսմենների համար. նավագնացական 
սարքեր տրանսպորտային միջոցների համար 
(նավակողային համակարգիչներ). խաղային 
ծրագրեր համակարգիչների համար. 
էլեկտրոնային ներբեռնվող հրապարակումն եր. 
համակարգչային ծրագրեր (ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում). հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար (ներբեռնելի). դյուրակիր տարածա-
ընդունիչներ. արբանյակներ գիտական 
հետազոտությունների համար. դաստակների 
հենարաններ համակարգիչների հետ 
աշխատանքի համար. թվային 
ֆոտոշրջանակներ. նրբաքուղեր շարժական 
հեռախոսների համար. դրոցներ շարժական 
հեռախոսների համար. անտենայի թասակներ 
շարժական հեռախոսների համար. 
սմարթֆոնների ծածկոցներ. սմարթֆոնների 
պատյաններ. էլեկտրոնային սխեմաներ և 
CD-ROM-ներ, որոնք թույլ են տալիս գրել 
ավտոմատ նվագարկման ծրագիր՝ 
էլեկտրոնային երաժշտական գործիքներում 
օգտագործման համար. դյուրակիր մեդիա-
նվագարկիչներ. ներբեռնվող պատկերների 
ֆայլեր. ներբեռնվող երաժշտական ֆայլեր. 
ներբեռնվող հնչյունային ֆայլեր շարժական 
հեռախոսների զանգերի համար. դիրքորոշման 
համաշխարհային համակարգի ապարատներ 
(GPS). ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչներ. սկավառա-
կակիրներ համակարգիչների համար. 
անձնական դյուրակիր համակարգիչներ. 
լուսարձակող դիոդներ (ԼԱԴ). դժբախտ 
պատահարներից պաշտպանության 
անհատական միջոցներ. պաշտպանիչ 
դիմակներ. նրբաքուղեր բջջային հեռախոսների 
համար. կողմնացույցներ. էլեկտրական 
միացումներ. պաշտպանիչ կափարիչներ 
խցակի վարդակների համար. բաշխիչ 
կառավարակետեր (էլեկտրականություն). 
անլար հավաքակազմեր հեռախոսների համար. 
հրդեհաշեջ փողրակներ. հրշեջ 
ծայրապանակներ. տեսախաղերի համար 
արկադային ավտոմատների խաղային 
ծրագրեր. տեսախաղերի համար տնային 

ավտոմատների խաղային ծրագրեր. անձնական 
թվային օգնական սարքեր. լողի ժամանակ 
օգտագործվող ականջի ներդրակներ. արևային 
մարտկոցներ. պլանշետային համակարգիչներ. 
թվային լուսանկարչական ապարատներ. 
էլեկտրոնային գրքեր. սմարթֆոններ. սմարթ-
ժամացույցներ. սմարթ-ակնոցներ. սմարթ-
մատանիներ. մոնոպոդներ (ձեռքի 
ամրակալաններ). ինտերակտիվ էլեկտրոնային 
գրատախտակներ. էլեկտրական և էլեկտրո-
նային սարքավորումներ երաժշտական 
գործիքների համար. ձայնային ինտերֆեյսներ. 
համակարգչային էկրանների պաշտպանիչ 
թաղանթներ. սմարթֆոնների համար 
հարմարեցված պաշտպանիչ ժապավեններ. 
վիրտուալ իրականության գլխադիր 
սաղավարտներ. արհեստական բանա-
կանությամբ մարդանման ռոբոտներ. 
պայուսակներ դյուրակիր համակարգիչների 
համար. պայուսակներ և պատյաններ 
լուսանկարչական ապարատների և լուսա-
նկարչական սարքավորումների համար.   

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

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպա-
գրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձին-
ներ. ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ. օրացույցներ, 
գրքեր, կատալոգներ, փոստային բացիկներ, 
ազդագրեր, պլակատներ, պարբերական 
մամուլ, տպագրական հրատարակություններ, 
լրագրեր և ամսագրեր. երաժշտական 
բացիկներ. գրելու պիտույքներ. ռետինե 

դրոշմակներ. դրոշմակներ և կնիքներ 
(գրասենյակային պարագաներ). բարձիկներ 
դրոշմակնիքների համար, թանաքի բարձիկներ. 
ալբոմներ. ստվարաթղթի թերթեր նկարները 
կամ լուսանկարները շրջանակելու համար 
(պասպարտու). նկարակալներ. ծծանաթուղթ. 
հենակալներ լուսանկարների համար. թանաք. 
թղթե անձեռոցիկներ, զուգարանի թուղթ. թղթե 
անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնելու համար. 
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. թղթե և 
ստվարաթղթե անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի 
տակ դնելու համար, գրաֆինների թղթե և 
ստվարաթղթե տակդիրներ. փաթեթավորման 
թուղթ և փաթեթավորման նյութեր. ջրա-
ներկեր. գրաֆիկական վերարտադրություն-
ներ, դիմանկարներ. վիմատիպ նկարներ. 
գրիչներ, մատիտներ, ինքնահոս գրիչներ, 
գնդիկավոր գրիչներ. գրչածայրեր. գրչակոթեր. 
մատիտների բռնիչներ. գրիչների և գրելու 
պիտույքների վերալիցքավորման բալոններ. 
մատիտների համար գրիֆելներ. գունավոր 
մատիտներ. գրչատուփեր, մատիտների 
տուփեր. մատիտ սրելու հարմարանքներ. 
մատիտ սրելու մեքենաներ. թղթերն ամրացնելու 
հարմարանքներ (ամրակներ). ճնշածծաններ. 
գրասենյակային կոճգամներ. պաստելներ. 
սոսինձներ գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պապիեմաշե. 
սկուտեղներ նամակագրության համար. 
նամակների բռնիչներ. նամակների բացիչներ. 
կպչուն ժապավեններ և կպչուն ժապավենի 
բաշխիչ հարմարանքներ. գծագրական 
պիտույքներ, գծագրական տախտակներ, 
գծագրական գրչածայրեր և գծագրական 
գործիքներ. գծագրագործիքատուփեր. 
նամա կանիշների և մետաղադրամների 
ալբոմներ. թղթե կամ պլաստմասսայե 
տոպրակներ աղբի համար. փաթեթներ 
ապրանքների սառնապահման համար. 
նվերների տոպրակներ. թղթե տոպրակներ. 
թղթե տոպրակներ գնումների համար, թղթե 
տոպրակներ սենդվիչների համար. թղթե 
տոպրակներ երեկույթների համար. թղթե 
տոպրակներ նվերների համար. տոպրակներ 
սառույցի համար, կոնաձև թղթե տոպրակներ, 
պլաստմասսայե տոպրակներ սենդվիչների 
համար. տոպրակներ միկրոալիքային 
վառարանում սնունդ պատրաստելու համար. 
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պլաստմասսայե տոպրակներ գնումների համար, 
թղթե տոպրակներ փաթեթավորման համար. 
պլաստմասսայե տոպրակներ փաթեթավորման 
համար. աղբի թղթե տոպրակներ. փափկացնող 
նյութով շերտապատված ստվարաթղթե 
փաթեթներ. ծրարներ. բյուվարներ (սեղանի 
թղթապանակներ). հենակալներ գրքերի 
համար. էջանիշներ գրքերի համար. գրա-
սենյակային պահարանիկներ. կտավներ 
նկարների համար. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). 
օրագրեր. քարտարաններ (գրասենյակային 
պիտույքներ). բլոկնոտներ (գրասենյակային 
պիտույքներ), փոստային թուղթ. գծագրության 
թուղթ. գրենական պիտույքների հավա-
քակազմեր. կավիճ, գրատախտակներ, 
ազդագրերի գրատախտակներ. անձնագրերի 
կազմեր. վճարագրերի գրքույկների 
բռնիչներ. գրասենյակային ռետիններ. 
նկարներ. կորաքանոններ (գրասենյակային 
ապրանքներ). ջնջելու միջոցներ, ռետիններ 
ջնջելու համար, ջնջող հեղուկներ. նամակների 
էլեկտրական բացիչներ. տպագրված նոտաներ. 
ջնջվող մակերևույթով գրատախտակներ. 
թղթե և (կամ) ստվարաթղթե զարդարանք. 
թղթե անձեռոցիկներ. նախաճաշի թղթե 
տոպրակներ. ստվարաթղթե ճամպրուկներ և 
պատյաններ. ներկելու ալբոմ. թղթապանակներ 
զեկույցների համար. թղթի սեղմակներ. 
գրպանի նոթատետրեր. ֆլոմաստերներ. 
գրքին հագցվող թղթե ժապավեններ. սև 
մատիտների հավաքածուներ. գունավոր 
մատիտների հավաքածուներ. քանոններ. գրելու 
տակդիրներ. ինքնագրերի գրքեր. թղթերն 
ամրացնելու հարմարանքներ (ամրակներ). 
ճարմանդակարիչներ (գրասենյակային). 
ժապավենի կտրիչներ (գրասենյակային). 
նախազգուշացնող ցուցանակներ. թղթի 
մանրատիչներ գրասենյակային նպատակների 
համար. խտասկավառակների մանրատիչներ 
տնային կամ գրասենյակային նպատակների 
համար. մակաշերտման սարքեր և 
ապարատներ. ջերմասոսնձման միջոցով 
փաստաթղթերը և լուսանկարները պաշտպանիչ 
փաթեթավորմամբ պատող էլեկտրական 
ապարատներ. քարտերի բռնիչներ և տուփեր. 
թղթե զարդարանք նախաճաշի տուփերի 
կամ սննդամթերքի համար. ալբոմներ. թղթե 
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ (ծրարներ, 

կապոցներ). պոկովի թերթերով բլոկնոտներ. 
ստվարաթղթե տուփեր, թղթե տուփեր. 
քարտեր. կնիքների, դրոշմակների կալիչներ և 
տուփեր. կոմիքսների գրքույկներ. գծագրական 
կարկիններ. քարտեր կամ թղթյա ժապավեններ 
հաշվիչ մեքենաների ծրագրերը գրանցելու 
համար. գրասենյակային թուղթ. հեղուկ 
ճշտիչներ (գրասենյակային ապրանքներ). 
արագակարներ, թղթապանակներ (գրա-
սենյակային). մատնակալներ (գրասենյակային 
պիտույքներ). թղթե դրոշներ. ծալամեքենաներ 
(գրասենյակային). թղթապանակներ փաս-
տաթղթերի համար. կպչուն ժապավեններ 
(գրասենյակային պիտույքներ). թղթե 
թաշկինակներ. կատալոգային քարտեր 
(գրասենյակային պիտույքներ). ներկանյութով 
ժապավեններ. թղթապանակներ փաս-
տաթղթերի համար. ոչ մանածագործական 
պիտակներ. քարտեզներ. երաժշտական 
բացիկներ. տեղեկագրեր. բլոկնոտներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). ներկատուփեր 
(դպրոցական պիտույքներ). բրոշյուրներ. 
թղթի մանրատիչներ գրասենյակային 
նպատակների համար. ավտոմատ մատիտներ. 
փոստային նամականիշներ. ինքնասոսնձվող 
պիտակներ (գրասենյակային). սեղանի թղթե 
անձեռոցիկներ. գրասենյակային կոճգամներ. 
տոմսեր. գրամեքենաների ժապավեններ. 
գրամեքենաներ (էլեկտրական կամ ոչ 
էլեկտրական). կազմեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). գրելու վրձիններ. գրելու կավիճ. 
բլոկնոտներ. կազմեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). թղթե կաշպոներ (դեկորատիվ 
ծաղկամաններ). թուղթ կտրելու դանակներ 
(գրասենյակային). մանկական թղթե կրծկալներ. 
տոպրակներ միկրոալիքային վառարանում 
սնունդ պատրաստելու համար. թղթե զտիչներ 
սուրճի համար. բուկլետներ. ասեղնագործության 
նմուշներ (սխեմաներ). թուղթ կտրելու 
դանակներ (գրասենյակային). սեղանի թղթե 
սփռոցներ. սեղանի թղթե սպիտակեղեն. 
թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցանակներ. 
սեղմիչներ կատալոգային քարտերի համար. 
թղթե շերտեր գուշակություններ անելու 
համար. ինքնասոսնձվող պիտակներ 
շարժական հեռախոսների համար. նկարներ 
շրջանակված կամ չշրջանակված. թղթե 
սրբիչներ ձեռքերի համար. զուգարանի թուղթ. 
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փաստաթղթերի մակաշերտման ապարատներ 
(գրասենյակային). ստվարաթղթե տուփեր 
բոլորագլխարկների համար. պիտակները 
ձեռքով սոսնձելու հարմարանքներ. գծանշիչ 
գրիչներ (գրասենյակային). ներկերի արկղեր. 
նկարելու վրձիններ. նկարիչների վրձիններ. 
ջնջոցներ գրատախտակի համար. սուան-թուղթ 
(չինական նկարչության և գեղագրություն 
համար). մեխանիկական մատիտներ. վասի 
(ճապոնական թուղթ). 

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի 
և արևի հովանոցներ. ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական 
իրեր. պարանոցակապեր, սանձափոկեր և 
հագուստ կենդանիների համար. պայուսակներ. 
քսակներ. դրամապանակներ, ճամփորդական 
կաշվե հավաքակազմեր (կաշեգալանտերեա), 
թղթապայուսակներ (կաշեգալանտերեա), 
բանալիների պատյաններ, բանալիների 
պայուսակներ. տափակ ճամպրուկներ 
փաստաթղթերի համար. թիկնապայուսակներ. 
պորտպլեդներ. տնտեսական պայուսակներ. 
կաշվե թամբակալներ. կաշվե սրակալներ. 
կաշեփոկեր թամբագործական իրերի համար 
(փոկային շինվածքներ), փոկեր ուղեբեռի 
համար. ձեռնափայտեր (գավազաններ). 
այցեքարտերի թղթապանակներ. վզնոցներ 
կենդանիների համար. քուղեր կաշվից և 
կաշվի նմանակումներից. դատարկ պիտույքա-
տուփեր հարդարանքի իրերի համար. 
դնչկալներ. դպրոցական պայուսակներ. 
կաշեփոկիկներ. բռնակներ ճամպրուկների 
համար. ճամպրուկներ. ճամփորդական 
կաշվե հավաքակազմեր (կաշեգալանտերեա). 
ճամփորդական սնդուկներ. պատյաններ 
անձրևի հովանոցների համար. բռնակներ 
հովանոցների համար. նստոցների վերածվող 
ծալովի ձեռնափայտեր. փոկեր ուղեբեռի համար. 
ծովափի պայուսակներ. թղթապայուսակներ 
(կաշեգալանտերեա). արկղեր և տուփեր 
կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից կամ դրանց 
նմանակումներից. կանացի պայուսակներ. 
ալպենշտոկներ. թղթապանակներ երաժշտա-
կան նոտաների համար. տնտեսա կան 
մթերացանցեր. թիկնապայուսակներ. 
դպրո ցա կան պայուսակներ. պայուսակներ 

փականագործական գործիքների համար 
կաշվից կամ կաշվի նմանակումներից. 
ճամպրուկներ. որսապարկեր (որսորդական 
պարագաներ). կաշվե պարկեր (ծրարներ, 
պայուսակներ) փաթեթավորման համար. 
կահույքի պաստառներ կաշվից կամ կաշվի 
նմանակումներից. կանացի պայուսակների 
հիմնակմախքներ. մանկական լանջագոտիներ. 
անվավոր տնտեսական պայուսակներ. 
բանալիների պատյաններ. սպորտային պայու-
սակներ. հագուստ ընտանի կենդանիների 
համար. լանջակապեր երեխաներ կրելու համար, 
ուսափոկերով համակներ երեխաներ կրելու 
համար. ծածկոցներ կենդանիների համար. 
կապեր և լծասարքեր կենդանիների համար. 
քսակների հիմնակմախքներ. այցեքարտերի 
պատյաններ. ռանդոսերու (ճապոնական 
դպրոցական կռնապայուսակ). սանձեր քայլելիս 
երեխաներին պահելու համար.   

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

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

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ, բացառությամբ վրձինների. 
խոզանակների պատրաստման նյութեր. 
իրեր մաքրման նպատակների համար. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի, 
բացառությամբ շինարարական ապակու. 
ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա 
իրեր. մանկական դյուրակիր տաշտակներ. 
կենցաղային զամբյուղներ. գավաթներ. 
վանդակներ թռչունների համար. կենցաղային 
ոչ էլեկտրական խառնիչներ. տախտակներ 
արդուկելու համար. ճտքակոշիկները հանելու 
հարմարանքներ. շիշ բացելու էլեկտրական և 
ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. շշի խցաններ 
խեցեղենից, ճենապակուց, ապակուց, 
բյուրեղապակուց, հախճապակուց կամ 
թրծակավից. մեծ շշեր. ճաշամաններ (թասեր). 
օճառամաններ. հաց կտրատելու տախտակ ներ. 
դույլեր. կաբարե (սկուտեղներ ըմպելիքների 
համար). վանդակ ներսենյակային կենդանի ների 
համար. կաղապարներ թխվածքի համար. վաֆլե 
կաղապարներ (ոչ էլեկտրական). մարիչներ 
մոմերի համար. պնակներ մոմակալների 
և աշտանակների համար. մոմակալներ. 
կոնֆետատուփեր. սանրերի պատյաններ. 
մանր չինական զարդարանքներ ճենապակուց. 
փայտիկներ ուտելիս օգտագործելու համար. 
հագուստի չորուցիչներ. ձգակախարաններ 
հագուստի համար, պրկակախաններ. լաթեր 
մաքրություն անելու համար. ջրամանների ոչ 

թղթե և ոչ մանածագործվածքից տակդիրներ. 
ձողիկներ կոկտեյլների համար. սուրճի ոչ 
էլեկտրական զտիչներ. սրճաղացներ (ձեռքով 
կառավարվող). ոչ էլեկտրական սրճեփներ. 
սուրճի սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). 
ոչ էլեկտրական սրճամաններ. էլեկտրական 
սանրեր. սանրեր կենդանիների համար. 
տոպրակներ հրուշակեղենը զարդարելու 
համար. խոհարարական կաղապարներ. 
ամանեղեն սնունդը ջերմամշակելու 
համար. մետաղական շամփուրներ. դույլեր 
սառույցի համար. ոչ էլեկտրական դյուրակիր 
սառցապահարաններ. սնունդը սառեցնող 
կենցաղային հարմարանքներ, որոնք 
պարունակում են ջերմափոխանակիչ հոսուն 
միջավայրեր. էլեկտրական և ոչ էլեկտրական 
խցանահաններ. տնային պարագաներ 
կոսմետիկայի համար. կափարիչներ 
ամանների համար. կաշպոներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. հախճապակյա 
ամանեղեն. գավաթիկներ. խոհանոցային 
տախտակներ կտրատելու համար. ջրամաններ. 
ոչ էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. օճառի 
բաշխիչներ. սրվակներ, բաժակներ 
ըմպելիքների համար, խմոցներ (գուռեր), 
անոթներ խմելու համար. սպիտակեղենի 
չորուցիչներ. աղբարկղեր. դրոցներ ձվերի 
համար. կերամաններ. ծաղկամաններ. 
ճանճասպաններ. ձեռնոցներ տնային 
տնտեսության համար. խոհանոցային քերիչներ. 
գրիլներ, ռաշպերներ (խոհանոցային սպասք). 
ջերմամեկուսիչ տարողություններ. ծծակներով 
շշերի ոչ էլեկտրական ջեռուցիչներ մանկական 
սննդի համար. բռնիչներ ծաղիկների և բույսերի 
համար ծաղկային կոմպոզիցիաներում. տաք 
ուտեստների ոչ էլեկտրական փոքր կաթսաներ. 
կաղապարներ սառույցի համար. արդուկի 
սեղանների պատյաններ. սափորներ (կժեր). 
ոչ էլեկտրական թեյամաններ. տակդիրներ 
դանակների համար սեղանի սպասքավորման 
համար. պտտվող սկուտեղներ (խոհանոցային 
պարագաներ). լիկյորի սպասքակազմեր. 
տուփեր նախաճաշի համար. տակդիրներ 
ճաշացուցակների համար. զինվորական 
կաթսայիկներ, արշավի կաթսայիկներ. գդալ-
ներ խառնելու համար (խոհանոցի սպասք). 
հատակամաքրիչներ. բռնիչներ անձեռոցիկ-
ների համար. օղակներ անձեռոցիկների 
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համար. գլխադիրներ ցնցուղների համար. 
բարձիկներ մաքրելու համար. թավաներ. 
թղթե սկուտեղներ. դանակներ խմորի համար. 
ձեռքով կառավարվող պղպեղաղացներ. 
խնկամաններ անուշահոտ նյութերի համար. 
հեղուկացիրներ օծանելիքների համար. 
ամանեղենի հավաքակազմով պիտոյատուփեր 
զբոսախնջույքների համար. խոզուկ-
գանձատուփեր. կափարիչներ կճուճների 
համար. եփելու սպասք. ոչ էլեկտրական 
խոհանոցային ավտոկլավներ, ոչ էլեկտրական 
շուտեփուկներ. աղամաններ. բիբարամաններ. 
կավե կաթսայիկներ. պնակներ. կենցաղային 
թիակներ. սափրվելու վրձիններ. կոշիկի 
խոզանակներ. կոշկաթիակներ. կոշիկի 
կաղապարներ (լայնացնելու համար). 
մաղեր (կենցաղային պարագաներ). 
կենցաղային ծխակլանիչներ. ապուրաման. 
սպասք համեմունքների համար. բռնիչներ 
սպունգների համար. սպունգներ տնտեսական 
նպատակների համար. բռնիչներ սափրվելու 
վրձինների համար. արձաններ ճենապակուց, 
թրծակավից կամ ապակուց. արձանիկներ 
ճենապակուց, թրծակավից կամ ապակուց. 
կենցաղային քամիչներ. ցողիչներ (սրսկիչներ) 
ծաղիկների և բույսերի համար. սեղանի սպասք, 
բացառությամբ դանակների, պատառաքաղ-
ների և գդալների. գարեջրի կափարիչով 
գավաթներ. թեյը թրմելու գնդիկներ. տուփեր 
թեյի համար. թեյի սպասքակազմեր (սեղանի 
սպասք). թրմելու թեյամաններ. հարդարանքի 
խոզանակներ. պիտոյատուփեր հարդարանքի 
պարագաների համար. զուգարանի թղթի 
բռնիչներ. սպունգներ հարդարանքի համար. 
զուգարանի թղթի բաշխիչներ. տնային 
պարագաներ հարդարանքի համար. ատամի 
խոզանակներ. ատամի էլեկտրական 
խոզանակներ. բռնիչներ ատամնաքչփորիչների 
համար. ատամնաքչփորիչներ. օղակաձև 
և ձողաձև կախիչներ սրբիչների համար. 
զուգարաններ, տակնոցներ ընտանի 
կենդանիների համար. կենցաղային 
սկուտեղներ. ամանների տակդիրներ (սեղանի 
սպասք). հարթամամլիչներ տաբատների 
համար. շալվարներ ձգելու հարմարանքներ. 
թերմոսներ. սկահակներ (վազաներ). վաֆլե 
կաղապարներ (ոչ էլեկտրական), նրբաբլիթի 
կաղապարներ (ոչ էլեկտրական). թխման 

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
գոգնոցներ (հագուստ). լողափի զգեստներ. 
լողազգեստներ. սպորտային հագուստ. 
անջրանցիկ հագուստ. ձեռնոցներ (հագուստ). 
թաթմաններ. գոտիներ (հագուստ). հագուստ 
տղամարդկանց, կանանց և երեխաների 
համար. հագուստ մանկիկների համար. 
մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ). 
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. ներքնազգեստ. 
ննջազգեստներ և պիժամաներ. բաղնիքի 
խալաթներ. տաբատակալներ. բոլորա-
գլխարկներ. գդակներ. հովարներ գլխարկների 
համար. բերետներ. լողագլխարկներ. 
ջրցողի գլխարկներ. մուֆտաներ (հագուստ). 
ականջակալներ (հագուստ). շարֆեր, 
փողկապներ, ժապավենակապեր. կարճա-
գուլպաներ, գուլպաներ (երկար), ձգագուլպաներ. 
կախակապեր. կապեր կարճագուլպաների, 
երկար գուլպաների և ձգագուլպաների համար. 
կոշիկներ, սպորտային կոշիկներ. տնային 
կոշիկներ. լողափի կոշիկներ. դիմակահան-
դեսի կոստյումներ. աշխատանքային թևքեր. 
գլխաշորեր. բանդանաներ (պարանոցի 
թաշկինակներ). բաղնիքի սանդալներ. բաղնիքի 
հողաթափներ. դահուկների կիսակոշիկներ. 
երկարաճիտ կոշիկներ. կրծկալներ. բրիջիներ. 
լիֆեր. մանտո. բազկապատներ. մորթե 
թիկնոցներ. գլխակապեր (հագուստ). բաճկոններ 
(հագուստ). հագուստ ջերսիից. կրծքակալներ. 
տրիկոտաժե հագուստ. վերնազգեստ. 
վերարկուներ. տաբատներ. գլխանոցով 
բաճկոններ. պուլովերներ. սանդալներ. 

վզպատներ. շալեր. շապիկներ (բլուզներ). 
կանացի ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա). 
բլուզներ. զանգապաններ. սպորտային 
կիսակոշիկներ. սպորտային տրիկոտաժեղեն. 
կոստյումներ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. 
համազգեստ. բաճկոնակներ. կոմբինեզոններ 
ջրային դահուկների համար. կանացի 
ներքնազգեստ. մարմնամարզական կոշիկներ. 
իրանակալներ (կանացի ներքնազգեստ). 
հագուստ մարմնամարզիկների համար. 
հագուստ հեծանվորդների համար. դիմակներ 
քնելու համար.

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

միասահուկավոր անվավոր չմուշկներ. 
գլուխկոտրուկներ, կազմված պատկերներ 
կազմող տարրերի հավաքածուից (փազլներ). 
գեղադիտակներ. կայմեր առագաստով 
տախտակների համար. ձկնորսական կոթավոր 
ուռկաններ. ռադիոկառավարվող խաղալիք 
մեքենաներ. ռուլետկաների (պտուտախաղերի) 
անիվներ. գնդեր ձյան փաթիլներով. 
ձյունամուճակներ. ճապոնական խաղաթղթեր. 
լողի բաճկոնակներ. լողի գոտիներ. լողաններ 
լողի համար. թևակապեր լողի համար. տոնական 
թղթե գլխարկներ. ուժային մարզասարքեր. 
խաղահաշվի նիշեր մոլախաղերի համար. 
սքրեչ-քարտեր վիճակահանության համար. 
փոքրամասշտաբ հավաքովի մոդելներ 
(խաղալիքներ). պաչինկոներ. սլոտ-մեքենաներ 
(խաղային ավտոմատներ). խաղալիք ռոբոտներ. 
դրոններ (խաղալիքներ). խաղային կոնսոլների 
էկրանների պաշտպանիչ ժապավեններ. 
ջոյստիկներ տեսախաղերի համար. 

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. 
հաց, հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. 
պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, 
հացաթխման փոշիներ. աղ. մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց. թխվածքաբլիթ. փոշի հրուշակեղենի 
համար. ուտելի զարդարանքներ տորթերի 
համար. բուրավետարարներ տորթերի 
համար. բրնձային բլիթներ. կոնֆետներ. 
շոկոլադ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. հացին քսվող 
սնունդ շոկոլադի հիմքով. հրուշակեղեն 
տոնածառերը զարդարելու համար. 
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. կակաոյից 
պատրաստված սննդամթերք. կակաոյի 
հիմքով ըմպելիքներ. սուրճով ըմպելիքներ. 
սրճային բուրավետարարներ. խառնուրդներ 
և պատրաստուկներ օգտագործվող որպես 
սուրճի փոխարինիչներ. սուրճի հիմքով 
ըմպելիքներ. ադիբուդի. եգիպտացորենի 
փաթիլներ. կարրի (ամոքանք). եփած կրեմ. 
փաթիլներ հացահատիկային արտադրանքից. 
բուրավետարարներ սննդի համար, 
բացառությամբ եթերային յուղերի. սննդային 
սառույց. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
քաղցրաբլիթներ. օշարակ սննդի համար. ոչ 
բուժիչ թուրմեր. կետչուպ (սոուս). մատուտակի 
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կոնֆետներ (հրուշակեղեն). պաստեղներ 
(հրուշակեղեն). կուլեբյակա մսով (կերակուր). 
տնային պայմաններում միսը փափկացնող 
մթերքներ. նրբաբլիթներ. խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). պաշտետով կարկանդակներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմունք). պիցաներ. 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ռավիոլի. մեղվամոր 
կաթ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
վասաբի. սոյայի սոուս. մակարոնեղեն, լապշա 
(արիշտա) և վերմիշել. ուդոն (ճապոնական ոճի 
լապշա). սուշի. վանիլ. վաֆլիներ. սառեցրած 
յոգուրտ (սննդային սառույց). բրեցելներ 
(աղի ոլորաբլիթ). ցորենի հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. թեթև նախաճաշերի խառնուրդ՝ 
կազմված կրեկերներից, բրեցելներից և 
ադիբուդիից. հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. կապակցող նյութեր պաղպաղակի 
համար. բուլկիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. կարամելներ (կոնֆետներ). ծամոն 
(մաստակ) ոչ բժշկական նպատակների 
համար. եգիպտացորենի ալյուր. կրեկերներ. 
ոսկե օշարակ. բնական կամ արհեստական 
սառույց. մակարոններ. նշակարկանդակներ. 
մայոնեզ. վարսակաձավար. կուտապներ. 
ռելիշ (համեմունք). պաքսիմատ. կերակրի 
աղ. սենդվիչներ. տոմատի սոուս. սորբեթ 
(սառեցված աղանդեր). սպագետի. տարտեր 
(մրգաբանջարեղենային կարկանդակներ). 
ցորենի ալյուր. համեմունքներ աղցանների 
համար. մսային թանձր ամոքանք. սոուսներ 
մակարոնեղենի համար. արիշտայի (լապշայի) 
հիմքով ճաշատեսակներ. հացահատիկների 
հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. վարսակի փաթիլներ. գլյուկոզա 
խոհարարական նպատակների համար. 
հացահատիկային սալիկներ սպիտակուցի 
բարձր պարունակությամբ. սննդային ալյուր. 
աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). մթերք 
վարսակի հիմքով. սոյայի խյուս (համեմունք). 
թեյի հիմքով ըմպելիքներ. պահածոյացված 
բանջարանոցային խոտեր (համեմունքներ). 
գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական 
նպատակների համար. մրգային սոուսներ. 
մշակված սերմնահատիկներ որպես 
համեմունք օգտագործելու համար. ռամեն 
(ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի հիմքով). 

եգիպտացորենային թեթև նախաճաշեր պանրի 
համով.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. բանջարեղենի ըմպելիքներ 
և բանջարեղենի հյութեր. օշարակներ 
և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր. իզոտոնիկ ըմպելիքներ. 
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). հաբեր 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. սոդայաջուր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. սեղանի 
ջրեր. ջրեր (ըմպելիքներ). կաթնաշիճուկային 
հիմքով ըմպելիքներ. զովացուցիչ ոչ ալկոհո-
լային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. հանքային ջրեր. 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). շարբաթ 
(ըմպելիք). հալվե-վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. տոմատի հյութ (ըմպելիք).       

դաս 41. զվարճություններ. զվարճանքի 
(ատրակցիոնների) զբոսայգիների ծառայու-
թյուններ. խաղադահլիճների ծառայություն-
ների տրամադրում. կրթադաստիարակչական 
ծառա յու թյուններ. շոուների, համերգների, 
կեն դանի կատարումների, թատերականաց-
ված ներկայացումների, ցուցահանդեսների, 
սպորտային մրցումների, մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում, 
թողարկում և ներկայացում. երաժշտասրահ-
ների ծառայությունների տրամադրում. 
կինո թատրոնների ծառայությունների տրա-
մադրում. կաբարեի ծառայություններ. 
կինոստու դիաների ծառայություններ. դիսկո-
տեկների ծառայություններ. ակումբների 
ծառայություններ. գրքերի, տեքստային նյութերի, 
ամսագրերի, թերթերի և պարբերականների 
հրապարակում. գրադարանների ծառա-
յություններ. զվարճությունների, ցուցա-
հանդեսների, համերգների, շոուների, 
ներկայացումների, սպորտի, խաղերի, 
հանգստի և մշակութային միջոցառումների 
համար տարածքների և սարքավորումների 
տրամադրում. առողջության ակումբների 
ծառայություններ. հանգստի բազաների 
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ծառայություններ. տեղեկատվություն կրթության 
և դաստիարակության, զվարճությունների, 
հանգստի, սպորտի և մշակույթի հարցերով. 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ, 
զվարճալի ռադիոհաղորդումներ. ռադիո և 
հեռուստատեսային ծրագրերի մոնտաժում. 
կինոֆիլմերի և տեսանյութերի արտադրու-
թյուն. կինոֆիլմերի, տեսաֆիլմերի, լազերային 
սկավառակների, տեսասկավառակների 
և DVD-ների վարձակալություն. ձայնա-
գրությունների վարձակալություն. թատերական 
դեկորացիաների վարձույթ, դեկորացիաների 
վարձույթ շոու- ծրագրերի համար. 
մանկապարտեզներ (կրթություն). երգակցելու 
հնարավորությամբ տեսալսողական սարքա-
վորանքով կահավորված ակումբների և 
հանգստյան սենյակների ծառայություններ. 
խաղասենյակների ծառայություններ. գեղեց-
կության մրցույթների կազմակերպում. 
կրկեսների ծառայություններ. հեռակա 
ուսուցում. զվարճությունների կազմակերպում 
հյուրերի համար. ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում մշակութային կամ կրթության 
նպատակներով. խաղերի անցկացման 
ծառայություններ. մարմնամարզության ուսու-
ցում. թանգարանների ծառայություններ 
(շնորհանդեսներ, ցուցահանդեսներ). վիճա-
կախաղերի կազմակերպում. նվագախմբերի 
ծառայություններ. ժամանցային հանդիպում-
ների ծրագրերի կազմում. սցենարներ 
գրելու ծառայություններ. թատերական 
ներկայացումներ. կենդանաբանական այգի-
ների ծառայություններ. հրապարակումներ 
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական 
համակարգերի օգնությամբ. համակարգչային 
ցանցերի կողմից տրամադրվող ծառայություն-
ներ առցանց խաղերի ոլորտում. թարգմա-
նություն ժեստերի լեզվից. մասնագիտական 
կողմնորոշում (խորհուրդներ կրթության կամ 
ուսուցման հարցերով). միկրոֆիլմերի ստեղծում. 
երաժշտության ստեղծագործում. գիշերային 
ակումբ-սրճարանների ծառայություններ (զվար-
ճություններ). լուսանկարչություն. տեսաֆիլ մերի 
արտադրություն. կարաոկե ծառայություն-
ներ. առցանց ապահովում ոչ ներբեռնելի 
էլեկտրոնային հրապարակումներով. գրքերի և 
պարբերականների առցանց հրապարակում. 
տեսագրում. բոուլինգ խաղալու տարածքներ. 

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյունաբերական վերլուծումների և 
հետա զոտությունների ծառայություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման մշակում և զարգացում. 
խորհրդատվություն ճարտարապետության 
հարցերով, խորհրդատվություն տեխնո-
լոգիական վերահսկողության հարցերով. 
համակարգիչների համար ծրագրերի կազմում. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում. 
հատակագծերի մշակում շինարարության 
բնագավառում. խորհրդատվություն շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության հարցերով. 
արդյունաբերական դիզայն. ինտերիերի 
ձևավորում. դիզայներների ծառայություններ 
փաթեթավորման բնագավառում. հագուստի 
մոդելավորում. գեղարվեստական դիզայն. 
եղանակի տեսության ծառայություններ. 
ծրագրային ապահովման վարձույթ. քաղաքների 
հատակագծերի կազմում. համակարգչային 
ծրագրերի բազմացում. ծրագրային 
ապահովման մշակում. համակարգչային 
ծրագրային ապահովման տեղակայում. 
խորհրդատվություն համակարգչային 
տեխ նիկայի ոլորտում. տվյալների կամ 
փաստաթղթերի փոխադրում ֆիզիկական 
կրիչից էլեկտրոնային կրիչի վրա. վեբ-կայքերի 
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում 
երրորդ անձանց համար. տվյալների և 
տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում, 
բացառությամբ ֆիզիկական կերպափոխման. 
համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբ-
սայթերի). «ամպային» տեխնոլոգիաների 
ծառայություններ. համակարգիչների 

վարձույթ. խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման հարցերով. համակարգչային 
համակարգերի վերլուծություն. համա-
կարգչային համակարգերի նախագծում. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
խորհրդատվական ծառայություններ. 
փաստա թղթերի թվայնացում (տեսածրում). 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. տվյալների 
պահեստային հեռապատճենման ծառա-
յություններ. համակարգչային տեխնոլո-
գիաների և ծրագրավորման ոլորտում 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. ծրագրային ապահովում որպես 
(SaaS) ծառայություն. վեբ-կայքերի դիզայնի 
ոլորտում խորհրդատվություն. ինտերիերի 
դիզայն. համակարգչային և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ համակարգչային տվյալների, 
անձնական ու ֆինանսական տեղեկատվության 
ապահովման համար, ինչպես նաև տվյալների 
և տեղեկատվության նկատմամբ չարտոնված 
մուտքերը հայտնաբերելու համար.

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

____________________

(210) 20171724  (111) 27304
(220) 06.12.2017 (151) 27.04.2018
   (181) 06.12.2027
(730) Յուլիա Մանասյան, UA 
(442) 16.01.2018
(540) 

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

դաս 14. թանկարժեք իրեր. թանկարժեք 
և կիսաթանկարժեք քարեր. ուլունքներ, 
ապարանջաններ և այլ պարագաներ 
կիսաթանկարժեք քարերից, որոնք վերաբերում 
են 14-րդ դասին. բիժուտերիա.

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ. մասնավորապես՝ խանութի 
ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20171777  (111) 27305
(220) 14.12.2017 (151) 27.04.2018
   (181) 14.12.2027
(730) «Ալեքսանդր հոթել» ՍՊԸ, Երևան, 
Աբովյան 3/4, AM 
(442) 01.02.2018
(540) 

(526) «bar & lounge» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, բաց շագանակագույն-ոսկեգույն և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 
սրճարանների ծառայություններ, բարերի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20171778  (111) 27306
(220) 14.12.2017 (151) 27.04.2018
   (181) 14.12.2027
(730) Տրոիկաա Ֆարմասյութիքլս Լիմիթիդ, IN 
(442) 16.01.2018
(540) 
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(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատ-
րաստուկներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20171793  (111) 27307
(220) 15.12.2017 (151) 27.04.2018
   (181) 15.12.2027
(730) Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ Բրենդս ԼԼՔ, US 
(442) 16.01.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
դեղին, դեղին, սպիտակ, կանաչ և նարնջագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. հացաբուլկեղեն. սննդային ալյուր 
և հացահատիկային արտադրանք. տնական 
թխվածքաբլիթ, բուլկիներ և չոր (գալետային) 
թխվածքաբլիթներ. վաֆլիներ. վաֆլիի շերտեր. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). 
հաց. պաքսիմատ. չոր (գալետային) 
թխվախքաբլիթ (քաղցր կամ աղի, համեմված). 
թխվածքաբլիթի հիմքով սալիկներ. թեթև 
նախաճաշեր, այդ թվում՝ հացահատիկային 
սալիկներ. սալիկների տեսքով չոր 
նախաճաշեր. քաղցր սալիկներ. ընկույզով 
սալիկներ. էներգետիկ սալիկներ. սալիկներ 
սպիտակուցների բարձր պարունակությամբ 
(պրոտեինով սալիկներ). ածխածնի ցածր 
պարունակությամբ սալիկներ. կաթնային 
սալիկներ. մրգային սալիկներ. յոգուրտային 
սալիկներ և յուղի ցածր պարունակությամբ 
սալիկներ. շոկոլադ, շոկոլադե կոնֆետներ 
և քաղցրավենիք, հրուշակեղեն. վերոնշյալ 

ապրանքներից ոչ մեկը նախատեսված չէ 
երեխաների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171829  (111) 27308
(220) 19.12.2017 (151) 27.04.2018
   (181) 19.12.2027
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 01.02.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչք, մասնա-

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

____________________

(210) 20171871  (111) 27309
(220) 28.12.2017 (151) 27.04.2018
   (181) 28.12.2027
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(730) Եսայի Եղյան, Երևան, Նոր Նորքի 1-ին 
զանգվ. 25, բն. 63, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

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

բլիթ, թխվածքաբլիթ, բուլկիներ, սենդվիչներ, 
պիցաներ, խաչապուրի:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20180013  (111) 27310
(220) 11.01.2018 (151) 27.04.2018
   (181) 11.01.2028
(730) «Պտղնի գոլդ» ՍՊԸ, ՀՀ Կոտայքի մարզ, 
գ. Պտղնի, 1- ին փ., տուն 8, AM 
(442) 01.02.2018
(540) 

(526) Բացի «Նռան հատ» արտահայտությունից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
վարդագույն, բալագույն, բեժ և ոսկեգույն գու-
նային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
____________________

(210) 20180035 (111) 27311
(220) 17.01.2018 (151) 27.04.2018
   (181) 17.01.2028
(730) «Միտտենոն» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան 
Մեծի 27/2-7, AM 
(442) 01.02.2018
(540) 

(526) «SERVICE CENTER» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 37. բջջային հեռախոսների, դյուրակիր 
համակարգիչների նորոգում:

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

4211   03.04.2028 Ուեսթրն Յունիոն Հոլդինգս, Ինք., US

4292  09.06.2028 Ե.Ի. Դյու Փոն դե Նեմուր ընդ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

4345  09.04.2028 Յուրըփ Բրենդս Ս.ա ր.լ., LU

4348  15.05.2028 Դելլ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

4360  20.05.2028 Էջուելլ Փըրսընլ Քեըր Բրենդզ, ԷլԷլՍի, US

4361  22.05.2028 Շերաթոն Ինթերնեյշնլ ԱյՓի, ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

4362  22.05.2028 Շերաթոն Ինթերնեյշնլ ԱյՓի, ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

4363  10.06.2028 Օպել Աութոմոբայլ ԳմբՀ, DE

4464  04.03.2028 Ֆորդ Մոթոր Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

4512  30.04.2028 Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

4513  30.04.2028 Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

4674  15.05.2028 Դելլ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

4695  14.09.2028 Ն.Վ. Սումաթրա Թբեքոու Թրեյդինգ Քամփնի, ID

5351  28.04.2028 ՈՒորնր Չիլքոթ Քամփնի, ԼԼՔ, Պուերտո Ռիկոյի ընկերություն, PR

12884  04.04.2028 «Դոլյա անգելով» ՍՊԸ, Երևան, Կալենցի 35, AM

12885  04.04.2028 «Դոլյա անգելով» ՍՊԸ, Երևան, Կալենցի 35, AM

13004  11.03.2028 Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, ք. Արարատ, 

     Պուշկինի 12, AM

13007  26.03.2028 Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, ք. Արարատ, 

     Պուշկինի 12, AM

13008  01.04.2028 Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, ք. Արարատ, 

     Պուշկինի 12, AM

13009  30.04.2028 Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, ք. Արարատ, 

     Պուշկինի 12, AM

13124  17.06.2028 Միրգյան Ալեքսանդր Յուրիի, Սանկտ-Պետերբուրգ, Մոսկովյան շրջան, 

     փողոց Կրասնոպուտիլովսկայա, տուն 66, մասնաճյուղ 2, բն. 86, 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

13359  03.04.2028 Անհատ ձեռնարկատեր Հովհաննես Քաբաբյան, 

     Երևան, Արզումանյան 24, բն. 15, AM

13385  18.02.2028 Աուկ Հոլդինգս Լիմիթիդ, CY

13447  14.03.2028 Էլի Լիլի ընդ Քամփնի, US

13473  28.04.2028 Էդգար Ստեփանի Բաղդասարյան, Կապան, Մելիք Ստեփանյան 16/14, AM

13486  27.02.2028 Հյունդաի Մոութր Քամփնի, KR

13616  04.06.2028 Հ.Ջ. Հայնց Քամփնի Բրենդս ԼԼՔ, US

13617  11.06.2028 Հ.Ջ. Հայնց Քամփնի Բրենդս ԼԼՔ, US

13618  19.06.2026 Հ.Ջ. Հայնց Քամփնի Բրենդս ԼԼՔ, US

13619  19.06.2028 Հ.Ջ. Հայնց Քամփնի Բրենդս ԼԼՔ, US

13711  18.02.2028 Ֆորդ Մոթոր Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

13743  27.02.2028 Ֆորդ Մոթոր Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

13744  11.04.2028 Հյունդաի Մոութր Քամփնի, KR

13745  11.04.2028 Հյունդաի Մոութր Քամփնի, KR

13746  11.04.2028 Հյունդաի Մոութր Քամփնի, KR

13878  11.04.2028 Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Կոնցերն էներգոմերա», RU

14009  16.06.2028 Փենըսոնիք Քորփորեյշն, JP

14010  20.06.2028 Ջ. ընդ Փ. Քոութս, Լիմիթիդ, GB

14122  29.04.2028 «Անտարես» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի պող. 50ա/1, AM

14315  17.06.2028 Փենըսոնիք Քորփորեյշն, JP

15050  01.04.2028 Ջոնսն Քոնթրոլս Թեքնոլըջի Քամփնի, US
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

     09-01               450 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01B 79/00          3174  A
E04F19/00           3175  A
E04F19/00           3176  A

  A41 D13/00            514  U
  A43 B23/00            514  U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ



82

 

82

№ 05/1 
02 .05 . 20 18

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

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 2061
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 1908
73 (1) Լիցենզատու  Դենիո Կաբուշիկի Կաիշա 
(Դենիո Քո., ԼԹԴ), 2-8-5, Nihonbashi-horidome-
cho, Chuo-ku, Tokyo, Japan, JP
73 (2) Լիցենզառու  Տոկիո Բոեկի (ՌՈՒՍ) 
սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերություն, 2 Novolesnaya street, Moscow, 
127055 Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները  եռակցման 
ագրեգատներ և դրանց մասեր:
Լիցենզիայի տեսակը         ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը   Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը   Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                      09.04.2018

____________________

Գրանցում No 2062
Արտոնագրի բացառիկ լիցենզիա
(11) Արտոնագրի համարը EA 22038
73 (1) Լիցենզատու  Մերք Շարփ ընդ Դոում 
Քորփ., Նյու Ջերսի նահանգի կորպորացիա, 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 
07033-0530, the United States of America, US
73 (2) Լիցենզառու  Ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Ռ-Ֆարմ», 19, bld. 1 Berzarina str., 123154, 
Moscow, Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Գյուտի 
արտոնագրի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

         Հանրապետություն
Գրանցված է                        09.04.2018

____________________

Գրանցում No 2063
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18808
73 (1) Իրավատեր  ԴիՓի Բևրիջիս Լիմիթիդ, 
PO Box 309GT, Ugland House, South Church 
Street, George Town, Grand Cayman, Cayman 
Islands, KY
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԴիՓի 
Բևրիջիս, PO Box 309, Ugland House, South 
Church Street, George Town, Grand Cayman 
KY1-1104 Cayman Islands, IE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         13.04.2018

____________________

Գրանցում No 2064
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 26013
73 (1) Իրավատեր  «Ինտելեկտուալ 
ռենեսանս» հիմնադրամ, Երևան, Արաբկիր 21, 
շ. 10, բն. 8, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Ռենեսանս» 
մշակութային և ինտելեկտուալ հիմնադրամ, 
Երևան, Արաբկիր 21 փ, շ. 10, բն. 8, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        18.04.2018

____________________

Գրանցում No 2065
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 26013
73 (1) Իրավատեր  «Ռենեսանս» մշակութային 
և ինտելեկտուալ հիմնադրամ, Երևան, 
Արաբկիր 21 փ, շ. 10, բն. 8, AM
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73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Վերածնունդ» 
մշակութային և ինտելեկտուալ հիմնադրամ, 
Երևան, Արաբկիր 21 փ, շ. 10, բն. 8, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը   Հայաստանի

Հանրապետություն
Գրանցված է                       18.04.2018

____________________

Գրանցում No 2066
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 911483, IR 1289401, IR 
1262348
73 (1) Լիցենզատու  Օբշչեստվո ս 
օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու 
«Վալենտա-Ինտելլեկտ», Str. 2, dom 18, ul. 
Generala Dorokhova, RU-119530, Moscow, Rus-
sian Federation, RU
73 (2) Լիցենզառու  Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«Վալենտա Ֆարմացևտիկա», Russia 141101, 
Moscow region, Shchyolkovo, Fabrichnaya str., 2, 
RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է            18.04.2018

____________________

Գրանցում No 2067
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 23936
73 (1) Իրավատեր  Անհատ ձեռնարկատեր Հայկ 
Հունանյան, Երևան, Վրացական 15, բն. 28
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Զոր-
ագատա» ՍՊԸ, Երևան, Դրոյի 5/19, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         19.04.2018

____________________

Գրանցում No 2068
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13124
73 (1) Իրավատեր «Նանե ալկո» ՍՊԸ, Երևան, 
Նորքի 6-րդ զանգ., Շոպրոնի նրբ., 8-րդ շենք, 
բն. 19, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Միրգյան 
Ալեք սանդր Յուրիի, Սանկտ-Պետեր-
բուրգ, Մոսկովյան շրջան, փողոց 
Կրասնոպուտիլովսկայա, տուն 66, մասնաճյուղ 
2, բն. 86, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         19.04.2018

____________________

Գրանցում No 2069
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21295, 23703
73 (1) Իրավատեր  ԼԳ Լայֆ Սայընսիզ, Լթդ., 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea, KR
73 (2) Իրավունքներն ստացող 
ԷլՋի Քեմ, ԼԹԴ., 128, Yeoui-daero, Yeongde-
ungpo-gu, Seoul, Republic of Korea, KR
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        23.04.2018

____________________

Գրանցում No 2070
Արտոնագրի բացառիկ լիցենզիա
(11) Արտոնագրի համարը 3066 A
73 (1) Լիցենզատու  Մանուկ Առաքելյան
Սեդրակ Առուստամյան, 0602, Արարատի մարզ, 
Արարատ, Աղբյուր Սերոբի 6, բն. 26, AM
0033, Երևան, Գյուլբենկյան 33, բն. 22, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Արարատցեմենտ» ՓԲԸ, 
0602, Արարատի մարզ, Արարատ, Շահումյան 
փող. 5, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             բացառիկ
Գործողության ժամկետը Գյուտի արտոնագրի 
գրանցման գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                      23.04.2018

____________________
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Տեղեկություններ
Գյուտի արտոնագրի գործողության վերականգնման  մասին

Сведения
о  восстановлении действия патента на изобретения

N Արտոնագրի համարը

Номер патента

Վերականգնման մասին դիմումի 
ներկայացման թվականը

Дата поступления заявления 
о восстановлении действия 

патента

Արտոնագրի գործողության 
վերականգնման թվականը

 Дата восстановления 
действия патента

1 3034 A 25.04.2018թ. 26.04.2018թ.



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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(51) 2018.01 (11) 3174 (13) A
A01B 79/00

(21) AM20160099 (22) 25.10.2016
(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) Система подпитки корней саженцев 
плодовых деревьев овоще-огородных рас-
тений
(57) Изобретение относится к сельскому 
хозяйству, в частности, к системе подпитки 
корней овоще-огородных растений и саженцев 
плодовых деревьев.

На земельном участке сформированы 
траншеи, которые заполнены питательным 
веществом, а их дно уплотнено и водоизоли-
ровано. Уплотнены и водоизолированы 
также боковые стенки каждой траншеи, а 
питательное вещество в траншеях, начиная 
со дна, размещено в четыре слоя:1-ый слой 
– горная порода с размером частиц 3-10см, 
толщина слоя – 10-30см, 2-ой слой - горная 
порода с размером частиц 2-3см, толщина 
слоя – 10-30см, 3-ий слой - горная порода с 
размером частиц 1-2см, толщина слоя – 5-15см, 
4-ый слой – смесь плодородной земли, горной 
породы и водопоглощающего полимерного 
абсорбента, толщина слоя – 25-100см. Система 
дополнительно включает трубопроводы для 
подачи воды и жидкого удобрения, первый из 
которых подсоединен к нижнему - 1-му слою, 
а второй – к верхнему – 4-му слою. В качестве 
горной породы использована вулканическая 
горная порода, преимущественно, вулканический 
шлам, пепел, пемза, перлит и т.д., а в качестве 
водопоглощающего полимерного абсорбента –
калиевый акриловый полимер. Компоненты 4-го 
слоя взяты в следующем соотношении, мас.%: 
плодородная земля - 70,0-85,0, горная порода - 
14,9-28,0, полимерный абсорбент - 0,1-2,0. 

Повышается урожайность, улучшается 
качество урожая, 1 ил.

____________________

(51) 2018.01 (11) 3175 (13) A
E04F19/00

(21) AM20160100 (22) 25.10.2016
(72) Володя Восканян (AM) 
(73) Володя Восканян, 0005, Ереван, Арцахи 8, 
кв. 10 (AM) 
(54) Разделитель плиток, обеспечивающий 
ровность укладки
(57) Изобретение относится к области 
строительства, в частности, к обеспечивающим 
ровность укладки разделителям плиток, 
используемых при укладке плиток. 

Разделитель плиток, обеспечивающий 
ровность укладки, имеет сопряженные по 
высоте два разных разделителя, крылья 
которых являются прямоугольными призмами. 
Оба разделителя имеют крылья, имеющие одну 
и ту же высоту. Два разделителя имеют крылья 
одинаковой высоты, расположены на плоскости, 
перпендикулярной высоте разделителя и по 
разные стороны от плоскости проходящей через 
центр высоты, и присоединены друг к другу по 
одной основе крыльев, a края этих крыльев 
округлены. 

Увеличиваются функциональные возмож-
ности разделителя плиток, обеспечивающего 
ровность укладки, 52 ил.

____________________

(51) 2018.01 (11) 3176 (13) A
E04F19/00

(21) AM20160101 (22) 26.10.2016
(72) Володя Восканян (AM) 
(73) Володя Восканян, 0005, Ереван, Арцахи 8, 
кв. 10 (AM) 
(54) Разделитель плиток, обеспечивающий 
ровность укладки
(57) Изобретение относится к области 
строительства, в частности, к обеспечивающим 
ровность укладки разделителям плиток, 
используемых при укладке плитки.

Сведения о выданных патентах
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Разделитель плиток, обеспечивающий 
ровность укладки, имеет сопряженные по 
высоте с помощью опоры два разных вида 
разделителей, крылья которых являются 
прямоугольными призмами. Оба разделителя 
имеют крылья, имеющие одну и ту же высоту. 
Опора выполнена в виде прямоугольной 
призмы, имеющей ушки с плоскими 
основаниями. Один из разделителей с помощью 

основания одного из своих крыльев сопряжен с 
призмообразной частью опоры, которая своим 
другим основанием сопряжена с основанием 
одного крыла другого разделителя, при этом, 
концы крыльев, расположенные в направлении 
соединения этих крыльев, округлены.

Увеличиваются функциональные возмож-
ности разделителя плиток, обеспечивающего 
ровность укладки, 60 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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(51) 2018.01  (11) 514 (13) U
A41 D13/00
A43 B23/00

(21) AM20170117U (22) 31.08.2017
(72) Карине Карагёзян (AM) 
(73) Карине Карагёзян, 0025, Ереван, ул. 
Айгестана 9, дом 69, кв. 37 (AM) 
(54) Повязка на стопу и способ ее завязывания 
(варианты)
(57) Полезная модель относится к области 
удовлетворения потребностей человека, в 
частности, к повязке на стопу, а также к 
вариантам способа ее завязывания. 

Полезная модель имеет форму ленты из 
ткани. Лента имеет середину и периферийные 
части, в виде ее продолжения в продольном 

Сведения о выданных патентах

направлении. Середина имеет приблизительно 
половину ширины стопы пользователя и 
приблизительно половину длины периметра 
метатарзафалангиальных суставов стопы 
пользователя. Периферийные части ленты, 
которые могут иметь различные формы 
разреза, после ношения обуви форменно 
завязывают или укладывают. Согласно второму 
варианту, повязка на стопу выполнена в виде 
ободка из ткани. Ободок имеет приблизительно 
половину ширины стопы пользователя и 
приблизительно двойную длину периметра 
метатарзафалангиальных суставов стопы 
пользователя. 

Обеспечивается защита и гигиена стопы 
при ношении обуви, 18 ил.  

____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

11 номер свидетельства
13 код вида документа
 S свидетельство на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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(51) 09-01 (11) 450  (13) S 
(21) 20180007  (22) 07.03.2018
(72) Норайр Балян (AM) 
(73) ООО “Птгни голд”, РА, Котайский марз, д. 
Птхни 1-ая улица, дом 8 (AM) 
(54) Бутылка винная

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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