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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) 2019.01 (11) 3316 (13) A
A23F 3/00

(21) AM20190052 (22) 30.04.2019
(72) Ստեփանյան Կարեն (AM) 
(73) Ստեփանյան Կարեն (AM) 
(54) Խոտաբույսային թեյ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունա-
բերությանը, մասնավորապես՝ խոտա բույսային 
թեյերին։ 

Թեյը ներառում է ուրցի տերևներ, երիցուկի 
ծաղիկներ, վարդի թերթիկներ, անանուխի 
տերևներ, մեղրախոտի տերևներ, սրոհունդի 
տերևներ և ծաղիկներ, բաղադրամա սերի հետև-
յալ հարաբերակցությամբ (զանգվ. %). ուրցի 
տերևներ՝ 18.3-19.5, երիցուկի ծաղիկներ՝ 10.1-
11.1, վարդի թերթիկներ՝ 1.8-2.0, մեղրախոտի 
տերևներ 15.0-16.0, անանուխի տերևներ՝ 43.0-
44.0, սրոհունդի տերևներ և ծաղիկներ՝ 10.1-11.1:  

Բարելավվում են թեյի համային, բուժիչ և 
կազդուրիչ հատկությունները:
(74) Հասմիկ Քեռյան

____________________

(51) 2019.01  (11) 3317 (13) A
C02F 1/00

(21) AM20190050 (22) 26.04.2019
(72) Արտաշես Թադևոսյան (AM), Արմինե 
Սաֆարյան (AM), Ալլա Մանուկյան (AM) 
(73) Արտաշես Թադևոսյան, 0062, Երևան, Նոր 
Նորքի 2-րդ զանգված 58, բն. 28 (AM), Արմինե 
Սաֆարյան, 0034, ք. Երևան, Սվաճյան 22 շ., 
բն. 22 (AM), Ալլա Մանուկյան, 0039, ք. Երևան, 
Չեխովի 34, բն. 37 (AM) 
(54) Պղնձի և մոլիբդենի իոններ պարունակող 
հոսքաջրերի մաքրման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է հանքարդյունա-
բերական ոլորտի հոսքաջրերի մաքրման 
եղանակներին, մասնավորապես՝ պղնձի և 
մոլիբդենի իոններ պարունակող հոսքաջրերի 
մաքրման եղանակին:

Հոսքաջուրը մշակում են մաքրող 
միջոցով, ապա ֆիլտրում: Որպես մաքրող 
միջոց օգտագործում են բենտոնիտ, մշակումը 

կատարում են 5-30°C ջերմաստիճանում 
10-20 րոպեի ընթացքում՝ ռեակցիոն 
խառնուրդը պղպջակավորելով 1,5-2 մ/վ 
արագությամբ տրվող օդով, հոսքաջրի և 
բենտոնիտի զանգվածային 1:(0,05-0,1) հարա-
բերակցությամբ:

Բարձրացվում է հոսքաջրերի մաքրման 
աստիճանը:

____________________

(51) 2019.01 (11) 3318 (13) A
C12G 1/00

(21) AM20190036 (22) 18.03.2019
(72) Վահագն Գևորգյան (AM) 
(73) Վահագն Գևորգյան, 0033, Երևան, 
Ավետիսյան 80 շենք, բն. 56 (AM) 
(54) Գինու ստացման եղանակ (տարբերակներ)
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունա-
բերությանը, մասնավորապես՝ կախանի 
եղանակով չամչացված խաղողից հնացված 
գինետեսակների պատրաստման եղա-
նակներին: 

Պատրաստված են երեք տեսակի գինիներ: 
1. «Դասական կախանի» գինին, որի 

արտադրության համար իրականացնում են 
խաղողի չամչացում, չանչազատում, թրմեցում, 
առաջնային և երկրորդային խմորում եր, 
փոխլցում և հնացում: 

2. «Կես-Կախանի» գինին, որի ստացման 
համար խաղողը բաժանում են երկու մա սի, 
որից առաջին մասի համար օգտագործում են 
գինու արտադրության սպիրտային խմորման 
դասական եղանակը, իսկ երկրորդի համար՝ 
«Դասական կախանի» գինու ար տադրության 
եղանակը, որից հետո երկու հնարքներով 
ստացված գինիները խառնելով իրար, 
իրականացնում են  գինու արտադրության 
հետագա գործընթացները:

3. «Քաղցր Կախանի»  գինին, որի 
ստացման համար իրականացնում են չամչաց-
ված խաղողի զանգվածի սառը թրմեցում, 
խմորում, ինքնահոս գինենյութի անմիջա-
պես անջատում, փոխլցում, հնացում կաղնե 
տակառների կամ շշերի մեջ:  

____________________
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(51) 2019.01 (11) 3319 (13) A
C22B 34/00
C22C 33/00

(21) AM20190044 (22) 09.04.2019
(72) Վիլենա Մարտիրոսյան (AM), Մարինե 
Սասունցյան (AM), Նինա Սահակյան (AM), 
Էդգար Զաքարյան (AM) 
(73) Վիլենա Մարտիրոսյան, 0019, Երևան, 
Ալիխանյան փող, 1-ին փակուղի, տուն 9 (AM), 
Մարինե Սասունցյան, 0019, Երևան, Բաղրամյան 
պողոտա 2, բն. 13 (AM), Նինա Սահակյան, 0044, 
Երևան, Դուրյան 29, բն. 12 (AM) 
(54) Ֆեռոմոլիբդենի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է մետալուրգիայի 
բնագավառին, մասնավորապես՝ ֆեռո մոլիբդենի 
ստացման եղանակին՝  բարձրջերմաս տիճա-
նային ինքնատարածվող սինթեզի (ԲԻՍ) 
եղանակով: 

Մոլիբդենիտային խտանյութը մանրացնում 
են, ստացված մանրացված խտանյութում 
մոլիբդենի սուլֆիդը վերածում են մոլիբդենի 
(VI) օքսիդի, այնուհետև ստացված զանգվածին 
ավելացնում են երկաթի փոշի, ալյումինի փոշի 
և թրծած կիր: Մոլիբդենիտային խտանյութը 
մանրացնում են մինչև 10 մկմ չափի, իսկ 
մոլիբդենի սուլֆիդը վերածում են մոլիբդենի (VI) 
օքսիդի մեխանաքիմիական ակտիվացմամբ՝ 
ավելացնելով CaO: 

Պարզեցվում է եղանակը:
____________________

(51) 2019.01 (11) 3320 (13) A
C22C 33/00

(21) AM20190045 (22) 09.04.2019
(72) Վիլենա Մարտիրոսյան (AM), Մարինե 
Սասունցյան (AM), Նինա Սահակյան (AM), 
Էդգար Զաքարյան (AM), Էրիկ Չոլախյան (AM) 
(73) Վիլենա Մարտիրոսյան, 0019, Երևան, 
Ալիխանյան փող, 1-ին փակուղի, տուն 9 
(AM), Մարինե Սասունցյան, 0019, Երևան, 
Բաղրամյան պողոտա 2, բն. 13 (AM), Նինա 
Սահակյան, 0044, Երևան, Դուրյան 29, բն. 12 
(AM) 
(54) Բովախառնուրդ ֆեռոմոլիբդենի ստացման 
համար
(57) Գյուտը վերաբերում է մետա լուր գիայի 
բնագավառին, մասնա վո րապես՝ բովա-
խառնուրդի բաղադրա կազմին:

Բովախառնուրդը պարունակում է հետև-
յալ   բաղա  դրամասերը  (զանգվ. %). ալյումին՝ 
16,0-20,0, երկաթի խարտվածք՝ 9,0-12,0, 
թրծված կիր՝ 14,0-17,0, նատրիումի  նիտրատ    
/NaNO3/ ՝  3,0-6,0, կալցիումի  ֆտորիդ /CaF2/ ՝ 
1,5-5,0, մեխանաակտիվացված  մոլիբդենիտայ
ին  խտանյութ՝ մացածը: 

Ապահովվում է բովախառնուրդի կայուն 
բաղադրակազմ:

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

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

 646

 526

 740
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(210) 20180694 (111) 29188
(220) 05.05.2018 (151) 22.07.2019
   (181) 05.05.2028 
(730) Վարդուհի Ավետիսյան, Երևան, Բուռնազյան 
փ., տուն 102, AM 
(442) 16.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-

նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործա կալություններ, սննդամթերքի պատ-
րաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ), ծերանոցների ծառայու-
թյուններ, սրճարանների ծառայություն-
ներ, նախաճաշարանների ծառայություն ներ, 
քեմպինգ ների ծառայություններ, ճաշա-
րանների ծառայություններ հիմարկ ներում 
կամ ուսումական հաստատու թյուններում, 
ժամանակավոր բնակատեղերի վարձա-
կալում, պանսիոնների ծառայություններ, 
զբոսաշրջիկների համար տների ծառայու-
թյուններ, հյուրանոցների ծառայություններ, 
մանկամսուրների ծառայություններ, ռեստո-
րանների ծառայություններ, տեղերի ամրագրում 
պանսիոններում, տեղերի ամրագրում հյուրա-
նոցներում, ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ, խորտկարանների 
ծառայություններ, պանսիոններ կենդանիների 
համար, բարերի ծառայություններ, 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
(կացարանի տրամադրում), շարժական 
շինությունների վարձույթ, տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար, 
մոթելների ծառայություններ, կահույքի, սեղանի 
սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ, 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար, վրանների վարձույթ, 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ, խմելու 
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ, լուսավորող 
սարքերի վարձույթ, մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում, ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանների 
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման 
կառավարում), վաշոկու ռեստորանների 
ծառայություններ, «ուդոն» և «սոբա» 
ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20181017  (111) 29189
(220) 22.06.2018 (151) 22.07.2019
   (181) 22.06.2028
(730) Արմինե Եղիկյան, ք. Գյումրի, Տրդատ 
Ճարտարապետ 32, բն. 6, AM 
(442) 16.08.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է վառ 
կարմիր գույնով:
(511) 

դաս 35. դեղագործական, անասնա-
բուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և 
բժշկական պարագաների մանրածախ վաճառք.

դաս 44. կենդանիների խնամք. բժշկական 
կլինիկաների ծառայություններ:

____________________
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(210) 20181173  (111) 29190
(220) 20.07.2018 (151) 22.07.2019
   (181) 20.07.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Զալիկ Մելիք-
սեթյան, Երևան, Չարենցի 70/10, AM 
(442) 01.08.2018
(540) 

(526) Բացի «KING» բառից մնացած բոլոր 
բառային տարրերն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 35. ավտոպահեստամասերի վաճառք:
____________________

(210) 20181213  (111) 29191
(220) 31.07.2018 (151) 22.07.2019
   (181) 31.07.2028
(730) Վիաքոմ Ինթերնեյշնլ Ինք., US 
(442) 16.08.2018
(540) 

(511) 
դաս 9. ձայնի, պատկերի և տվյալների 

գրանցման և վերարտադրման սարքեր ձայնի 
և (կամ) պատկերների պահման, գրանցման, 
փոխանցման և վերարտադրման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային խաղեր. CD-ROM խաղեր. 

ձայնային արտածմամբ խաղեր. խաղային 
քարթրիջներ համակարգչային տեսախաղերի 
համար և տեսաարտածմամբ խաղային 
մեքենաների համար. համակարգչային 
խաղերի կասետներ. համակարգչային 
խա ղերի ծրագրեր. համակարգչային խաղերի 
երիզներ. ձայնագրություններ և տեսա-
գրություններ. ֆոնոգրաֆ գրանցումեր. 
կինեմատոգրաֆիական և լուսանկարչական 
ժապավեններ. կինոֆիլմերի ժապավեններ և 
տեսաերիզներ. MP3 նվագարկիչներ. թվային 
խցիկներ. շարժական հեռախոսներ և անլար 
շարժական հեռախոսների բոլոր տեսակի 
սարքավորումեր և աքսեսուարներ, ներառյալ 
շարժական հեռախոսների կորպուսներ. անլար 
շարժական հաղորդակցական միջոցների 
համար զանգերի մեղեդիներ, որոնք իրենցից 
ներկայացնում են ներբեռնվող զանգի 
մեղեդիներ, երաժշտություն, MP3 ֆայլեր, 
գրաֆիկաներ, խաղեր և տեսապատկերներ. 
հաղորդման և շարժական հաղորդակցական 
անլար սարքեր՝ անլար հաղորդակցական 
այլ սարքերի հետ  ձայնային և տեքստային 
հաղորդագրությունների հաղորդման և 
ընդունման հնարավորությամբ. արևային 
ակնոցներ, ակնոցներ, ձայնային տվյալներ 
և(կամ) պատկերներ պարունակող մագնիսական 
տեղեկակիրներ. լազերային սկավառակներ. 
տեսասկավառակներ, խտասկավառակներ. 
CD-ROM-ներ. CD-I-ներ. DVD-ներ. երիզներ. 
տեսաերիզներ. քարթրիջներ, քարտեր 
կինոֆիլմերի, լրատվական, սպորտային 
և հեռուստատեսային  հաղորդումերի, 
փաստագրական ֆիլմերի, խաղային 
շոուների, անիմացիաների, համերգների և 
այլ ներկայացումերի պարունակությամբ. 
հիշողության կրիչներ.  ինտերակտիվ խտա-
սկավառակներ և առանց վերագրանցման 
հնարավորության խտասկավառակներ (CD-
ROM -ներ). երիզների և խտասկավառակների 
պատյաններ. համակարգիչների հետ 
օգտագործվող ինտերակտիվ էլեկտրոնային 
խաղեր. տեսախաղերի համար ծրագրային 
ապահովում. տեսախաղերի ծրագրեր. 
տեսախաղերի CD-ROM -ներ. տեսախաղերի  
DVD-ROM-ներ. համակարգչային խաղերի 
CD-ROM -ներ, համակարգչային խաղերի 
DVD-ROM-ներ. էլեկտրոնային խաղերի 
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ծրագրեր, էլեկտրոնային խաղերի CD-ROM-
ներ, էլեկտրոնային խաղերի DVD-ROM-ներ. 
խաղային ծրագրեր պարունակող քարթրիջներ 
և կասետներ՝ ձեռքի տեսախաղերի սարքերի 
հետ օգտագործման համար. ներբեռնելի 
էլեկտրոնային խաղային ծրագրեր, 
ներբեռնելի համակարգչային խաղային 
ծրագրեր և ներբեռնելի տեսախաղերի 
ծրագրեր. ինտերակտիվ մուլտիմեդիային 
համակարգչային խաղեր. համակարգչային 
խաղային ծրագրեր. տեսախաղերի ծրագրեր. 
տեսախաղերի հետ օգտագործվող ներբեռնելի 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
խաղերի հետ օգտագործվող ներբեռնելի 
ծրագրային ապահովում. հեռուստացույցի հետ 
օգտագործվող էլեկտրոնային խաղեր. ձեռքի 
էլեկտրոնային սարքերի հետ օգտագործվող 
տեսախաղեր. անլար էլեկտրոնային սարքերի 
հետ օգտագործվող տեսախաղեր.

դաս 16. տպագիր արտադրանք, այն է՝ 
նշումերի համար թղթեր և ներդիր թերթիկներ, 
գեղարվեստական գրքերի հավաքածուներ, 
կոմիքսներ, այն է՝ կոմիքսների գրքույկներ, 
փոխադրանկարներ, բամպերների կպչուն 
պիտակներ, հավաքաքարտեր, գրառումերի 
համար քարտեր, ազդագրեր, պլակատներ, 
թղթապանակներ, մատիտներ, գրիչներ, 
օրացույցներ.

դաս 18.  հովանոցներ. մեծ պայուսակներ. 
թիկնապայուսակներ. գոտկատեղի պայու-
սակներ. սուրհանդակի պայուսակներ. կանացի 
պայուսակներ. դրամապանակներ և քսակներ. 
սպորտային պայուսակներ. պորտպլեդներ 
ճանապարհորդելու համար. ուսապայուսակներ. 
փոքր պայուսակներ դրամի պահման համար. 
իրատոպրակնր. ծովափի պայուսակներ.

դաս 21. սպասք, այն է՝ գավաթիկներ, 
գավաթներ, ըմպելիքների ամանեղեն, 
ափսեներ, տափաշշեր, տուփեր նախաճաշի 
համար, տուփեր թխվածքների համար, 
սկուտեղներ, մատուցարաններ և ջրի դատարկ 
վաճառվող շշեր.

դաս 25. լողազգեստներ. լոգանքի 
խալաթներ. լողափի զգեստներ. հագուստի 
գոտիներ. կիսատաբատներ. բաճկոններ 
(հագուստ). մանտո. վերարկուներ. կարճա-
գուլպաներ. կոշիկներ. բանդանաներ. 
սվիտերներ. պուլովերներ. հելոուինի 
կոստյումեր. դիմակահանդեսի կոստյումեր. 

հերոսների կոստյումեր. բեմական կոստյումեր. 
շրջազգեստներ. ձեռնոցներ. մարմամարզիկի 
կիսատաբատներ. ականջակալներ (հագուստ). 
վզին կապվող աքսեսուարներ. պիժամաներ. 
տաբատներ. շապիկներ (բլուզներ). բամ-
բակյա վերնաշապիկներ. ֆուֆայկաներ. 
դահուկորդների հագուստ. լայն տաբատներ. 
արևապաշտպան հովարներ. տաբատակալներ. 
բարձր օձիքով սվիտերներ. ներքնազգեստ. 
բաճկոնակներ. մարզանքի կոստյումեր. 
գլխարկներ.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ, այն 
է՝ քարտային խաղեր, խաղաքարտեր, 
տեգեր, տիկնիկներ. փչովի խաղալիքներ. 
փափուկ խաղալիքներ. գեղարվեստական 
հերոսների տեսքով խաղալիքներ և դրանց 
պարագաներ.   CD-ROM-ներով ինքնավար 
ավտոմատներ տեսախաղերի համար. 
ինքնավար ավտոմատներ տեսախաղերի 
համար. ձայնային ելքով ինքնավար 
ավտոմատներ տեսախաղերի համար. 
սեղանի խաղեր. սպորտային պարագաներ, 
այն է՝ գոլֆի մականներ, բեյսբոլի գնդակներ, 
ֆուտբոլի գնդակներ, թենիսի ձեռնաթիակների 
գնդակներ, խաղային զարգացնող գնդակներ, 
անվավոր տախտակներ սահելու համար. 
բեյսբոլի զարկիչներ. զարդարանքներ Նոր 
տարվա տոնածառերի համար.

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

դաս 30. հաց. հացի ձողիկներ. մաստակ. 
տորթի զարդարման կոնֆետներ. տորթի 
սննդային զարդարանքներ. տորթերի 
պատրաստման խառնուրդներ. տորթեր. 
հրուշակներ և շոկոլադային հիմքով լցոններ 
տորթերի ու կարկանդակների համար. 
կոնֆետներ. շաքարապատ ադիբուդի. 
կարամելապատ ադիբուդի. կարամելներ. 
հացահատիկի հիմքով նախուտեստներ. 
եգիպտացորենից փքված նախուտեստներ 
պանրի համով. փչովի ծամոն. շոկոլադային 
չիպսեր. եգիպտացորենի չիպսեր. ալյուրի 
հիմքով չիպսեր. շոկոլադ. շոկոլադապատ 
ընկույզներ. շոկոլադի փոշի. շոկոլադի 
օշարակներ. շոկոլադե զարդարանքներ 
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աղանդերի համար. կակաոյի խառնուրդներ. 
պաղպաղակի կոներ. թխվածքաբլիթներ. 
գալետներ. եղիպտացորենի ձողիկներ. պանրով 
կրեկերներ. կրեկերներ. ուտելու համար  
պատրաստի հացահատիկային ձողիկներ. 
ջնարակներ. մրգային կարկանդակներ.  
բուրավետացված և քաղցրացրած դոնդող. 
գրանոլայի հիմքով նախուտեստներ. տաք 
շոկոլադ. եգիպտացորենի ճաթած, փքված 
հատիկներ. ոլորաբլիթներ. պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). վաֆլիներ. պաղ-
պաղակ. ճարպի ցածր պարունակությամբ 
պաղպաղականման սառեցված աղանդեր. 
սառեցված բուրավետացված աղանդեր. 
սառեցված հրուշակեղեն. սառեցված յոգուրտ 
(սննդային սառույց). սառեցված եփած կրեմ.

դաս 41.  զվարճությունների ծառայություն ներ. 
հեռուստազվարճությունների ծառայու թյուններ. 
կինո-, տեսա- և թատերական զվարճու  թյուն-
ների ծառայություններ. հեռուստածրագրերի, 
ֆիլմերի ու կինոֆիլմերի, անիմացիոն ֆիլմերի 
և ձայնա- ու տեսագրությունների արտադրու-
թյուն, ներկայացում, ցուցադրում, տարածում, 
շնորհանդես, սինդիկացում (բաշխում 
կամ վաճառք մեկ կամ ավելի տեղական 
հեռուստաընկերությունների), ցանցի միջոցով  
տարածում և  վար  ձույթ. հեռուստաշոուների 
և ֆիլմերի արտադրություն. կենդանի 
զվարճությունների արտադրու թյուն. զվարճանքի   
և   ատրակցիոններով    զբոսայ գիների 
ծառայություններ. զվարճանքի և հանգստի 
թեմատիկ զբոսայգիների ծառայություններ. 
զվարճանքի և թեմատիկ զբոսայգիների 
ծառայություններ՝ հեռուստաշոուների և 
կինո ֆիլմերի թեմայով. զվարճանքի և 
թեմատիկ զբոսայգիների գործարկում, 
կառավարում, կարգավորում և տնօրինում. 
խաղադահլիճների ծառայությունների 
տրա մա  դրում. խաղադահլիճների համար 
մեքենաների վարձույթ. գրքերի, ամսագրերի 
և պարբերականների հրատարակում. 
առցանց ապահովում էլեկտրոնային հրա-
պարակումերով. մրցույթների, մրցումերի, 
խաղերի, վիկտորինաների, ցուցահանդեսների, 
միջոցառումերի, շոուների, հյուրախաղային 
ներկայացումերի, բեմականացված միջոցա-
ռումերի, թատերական ներկայացումերի, 
համերգների, կենդանի ներկայացումերի 
ու հանդիսատեսի մասնակցությամբ 

միջոցառումերի կազմակերպում, արտա-
դրություն և ներկայացում. տաղանդի 
մրցույթների և երաժշտական ու հեռուստա-
տեսային մրցանակաբաշխության միջոցա-
ռումերի կազմակերպում. առցանց 
տեղեկա տվական ծառայություններ համա-
ցանցի կամ հեռախոսների միջոցով 
տրամադրվող շարժական էլեկտրոնային 
խաղերի վերաբերյալ.  ոչ ներբեռնելի թվային 
երաժշտության տրամադրում համացանցի  
կամ շարժական հեռախոսների համար. 
համակարգչային տվյալների հիմապաշարից 
կամ համացանցի կամ շարժական հեռախոսների 
միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնային խաղերի 
ծառայություններ. առցանց քվեարկության 
համակարգի տրամադրում համացանցի կամ 
կապի անլար սարքերի միջոցով՝ զվարճության  
նպատակով. նախապես գրառված DVD-ների, 
բարձր հստակության թվային սկավառակների 
և նախապես գրառված ձայնասկավառակների 
և սկավառակի վրա չգրառվող թվային 
տեղեկակիրների արտադրություն և տարածում. 
մուլտիպլիկացիոն ֆիլմերի արտադրություն. 
առցանց ոչ ներբեռնելի տեսահոլովակ ների և 
կինոֆիլմերից կամ հեռուստաշոուներից կամ 
դրանց վերաբերող ձայնա-, տեսատվյալների, 
գրաֆիկայի և(կամ) տեքստերի պարունա-
կությամբ այլ մուլտիմեդիային թվային 
բովանդակության տրամադրում. ոչ ներբեռնելի 
կինոֆիլմերի, հեռուստաշոուների և մուլտ-
ֆիլմերի տրամադրում. տեղեկատվության 
տրամադրում հեռուստազվարճությունների, 
կինոֆիլմերի, խաղերի ու երաժշտւթյան  
ոլորտում համակարգչային ցանցի և 
համաշխարհային հաղորդակցական ցանցի 
կամ շարժական հեռախոսների միջոցով. ոչ 
ներբեռնելի հեռուստաշոուների, կինոֆիլմերի, 
մուլտֆիլմերի և մուլտիմեդիային զվար-
ճալի բովանդակության պարունակությամբ 
վեբ-կայքերի տրամադրում, ինչպես նաև 
հեռուստաշոուների, կինոֆիլմերի, մուլտֆիլմերի 
և մուլտիմեդիային զվարճալի բովանդակության 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
զվարճությունների ծառայություններ կենդանի 
ներկայացումերի և դիմակավորված հերոսների 
մասնակցությամբ ներկայացումերի տեսքով։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________
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(210) 20181464  (111) 29192
(220) 24.09.2018 (151) 22.07.2019
   (181) 24.09.2028
(730) Վոդաֆոն Գրուփ Փլք, GB 
(442) 01.11.2018
(540) 

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

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան 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. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմեր. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տվյալների մշակման 
սարքավորումեր, համակարգիչներ. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում. հեռա-
հաղղորդակցական, հեռախոսային կամ կապի 
սարքեր և գործիքներ. ռադիոհեռախոսներ, 
շարժական և ֆիքսված կապի հեռախոսներ. 
բջջային հեռախոսներ. հեռահաղորդակցա կան 
դյուրատար սարքեր. սմարթֆոններ. հեռա-
խոսների պատյաններ. ականջակալներ 
հեռախոսների համար. ձեռքի, շարժական և 
պլանշետային համակարգիչներ. կրովի 
էլեկտրոնային հեռահաղորդակցական և 
համակարգչային սարքեր. տվյալների 
հաղորդման սարքեր և գործիքներ. ձայնի 
մշակման համակարգեր. համակարգչային 
ցանցի և տյալների հաղորդման 
սարքավորումեր. տվյալների շարժական 
սարքեր. տվյալների շարժական փոխանցման 
սարքեր. տվյալների մշակման համակարգեր. 
տվյալների էլեկտրոնային հիմապաշարներ. 
հեռախոսային թվային հարթակներ և 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային 

ապարատային ապահովում հեռա-
հաղորդակցության համար. հեռա-
հաղորդակցական ցանցեր. մոդեմեր. 
ցանցային երթուղարարներ. լայնաշերտ 
տեղակայանքներ. ապակոդավորիչներ. հեռուս-
տա տեսային կցորդիչներ և կերպա փոխիչներ, 
ներառյալ՝ ապարատներ, որոնք ունեն 
ինտերակտիվ դիտման ուղեցույց և (կամ) 
ձայնագրիչ` հեռուստատեսության և ձայնային 
ծրագրերի ձայնագրման համար. էլեկտրական 
և էլեկտրոնային սարքեր, որոնք օգտագործվում 
են արբանյակային, ցամաքային կամ 
մալուխային հեռարձակումերի ընդունման 
համար. սարքեր և ապարատներ ծածկագրված 
տվյալների տեսքով տվյալների, տեքստերի, 
ձայնային տվյալների, գրաֆիկական պատ-
կերների կամ տեսատվյալների կամ այդ 
ձևաչափերի համակցության մշակման, 
փոխանցման, պահպանման, գրանցման, 
ընդունման և առբերման համար. ձեռքի անլար 
սարքեր և սարքավորումեր. հեռակառա-
վարման սարքեր էլեկտրական և էլեկտրոնային 
սարքերի համար. անձնական թվային 
օգնականներ. էլեկտրոնային սենսորներ, 
ներառյալ՝ քայլաչափեր, բարձրաչափեր և  
կշեռքներ. գծիկավոր կոդերն ու արագ 
արձագանքի կոդերն ընթերցող սարքեր և 
պատկերամուտներ. ձայնա- և տեսագրիչներ. 
տեղեկատվության, տվյալների, պատկերների և 
ձայնի պահման կրիչներ. համակարգչային 
տվյալների հիմապաշարից, համացանցից 
կամ այլ էլեկտրոնային ցանցերից  տրամադրվող 
թվային մեդիաբովանդակություն (ներբեռնվող), 
ներառյալ՝ ֆիլմեր, հեռուստատեսային ծրա-
գրեր, ռադիոծրագրեր, տեսատվյալներ, պատ-
կեր ներ, երաժշտություն, տեքստեր, տվյալներ, 
գրաֆիկական պատկերներ և հեռա-
խոսազանգեր. արբանյակային ընդունող և 
հաղորդող սարքեր և գործիքներ, 
համակարգչային և տեսախաղեր, ներառյալ՝ 
ներբեռնվող խաղեր. համակարգչային 
տվյալների հիմապաշարներից, համացանցից 
կամ այլ էլեկտրոնային ցանցից առցանց  
տրամադրվող էլեկտրոնային հրատարա-
կություններ (ներբեռնվող). մեքենայական 
ընթեր ցող կրիչներ. համակարգչային տվյալների 
հիմապաշարներից կամ համացանցից կամ այլ 
էլեկտրոնային ցանցից տրամադրվող 
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ներբեռնվող թվային ձայնային տվյալներ, 
տեսատվյալներ և տվյալներ.  մարտկոցների 
լիցքավորիչներ՝ հեռահաղորդակցական 
սարքերի հետ օգտագործման համար. 
մարտկոցներ. մարտկոցների պահուստային 
էներգասնուցման աղբյուրներ. հեռուստա-
ցույցների և համակարգիչների ծայրամասային 
սարքավորումեր. համակարգիչներ, ներառյալ՝ 
անձնական դյուրակիր համակարգիչներ 
(լեփթոփներ) և դյուրակիր համակարգիչներ 
(նոթբուքեր). անձնական էլեկտրոնային 
օրգանայզերներ. էլեկտրոնային և արբան-
յակային նավագնացական և դիրքավորման 
սարքեր և գործիքներ, ներառյալ՝ գլոբալ 
դիրքավորման համակարգեր. սեղանին կամ 
ավտոմեքենայում տեղակայվող բարձրախոսներ 
ներառող սարքեր, որոնք թույլ է տալիս 
խոսափողի օգտագործումը բարձրախոսի 
միջոցով. ավտոմեքենաների համար նախա-
տեսված հեռաոխոսների տակդիրներ. ստուգիչ-
չափիչ սարքեր. չափման խելամիտ սարքեր. 
դատարկ և նախապես գրառված մագնիսական 
քարտեր. միկրոպրոցեսորներ պարունակող 
սարքեր. հեռախոսային քարտեր. վարկա-
քարտեր, հաշվեքարտեր և վճարային քարտեր. 
հեռախոսային վարկաքարտեր. ծածկագրով 
քարտեր. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում, ներառյալ՝ համակարգչային 
տվյալների հիմապաշարից, համացանցից 
կամ այլ էլեկտրոնային ցանցից տրամադրվող  
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
տվյալների հաղորդման ծրագրային ապա-
հովում. կիրառական ծրագրային ապահովում, 
ներառյալ՝ ծրագրային ապահովում շարժական 
սարքերի համար. հավելվածներ համա-
կարգչային ծրագրային ապահովման համար 
(ներբեռնելի). համակարգչային ծրագրային 
ապահովում տվյալների անլար հաղորդման 
համար. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում և կիրառական ծրագրեր մեկ կամ 
մի քանի էլեկտրոնային սարքերի միջև ձայնի, 
տվյալների, օրացույցի և բովանդակության 
համաժամացման, փոխանցման կամ համատեղ 
օգտագործման համար, ձեռքի էլեկտրո նա յին 
սարքերի հավելվածների գնման և 
անվտանգության ապահովման համար, 
ծածկագրված գնման համար. օպերացիոն 
համակարգի ծրագրային ապահովում. 

համակարգչային ծրագրային ապահովում՝  
հաղորդակցական ցանցերին և դրանց միջոցով 
ձայնա-, տեսատվյալների, գրաֆիկական 
պատկերների, տեքստի և տվյալների հոսքային 
հաղորդման, ծածկագրման և պահեստավորման 
համար. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում, որն ընձեռում է հավասարազոր 
հանգույցներով ցանցերի ստեղծման և ֆայլերի 
համօգտագործման  հնարավորություն. որոնո-
ղական համակարգերի ծրագրային ապահովում. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում՝ 
էլեկտրոնային կապի ցանցերի միջոցով 
տվյալներով և ձայնային տվյալներով 
փոխանակվող համակարգչային օգտատերերի 
միջև հաղորդակցության իրականացման և 
համակարգման համար. ինտերակտիվ 
հեռուստա տեսության ծրագրային ապահովում. 
պատկերների և տեսատվյալների խմբագրման 
ծրագրային ապահովում, ներառյալ՝ ծրագրային 
հավելվածներ շարժական հեռախոսների հետ 
օգտագործման համար. անձանց նույնա-
կանացման ծրագրային ապահովում. մուտքի 
հսկման, տեսահսկման և անձանց 
հայտնաբերման ծրագրային ապահովում. 
ծրագրային ապահովում համակարգչային 
անվտանգության ապահովման համար, այդ 
թվում` հակավիրուսային ծրագրեր, անվտան-
գության համակարգեր, հակասպամ ծրագրեր, 
հակալրտեսային ծրագրեր, ցանցային զտման 
ծրագրեր. ներխուժման հայտնաբերման 
ծրագրային ապահովում. վիրտուալ մասնավոր 
ցանցի ծրագրային ապահովում. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում ֆիթնեսի, 
մարմի ճարպի, մարմի զանգվածի ցուցանիշի, 
քնի օրինաչափությունների, տեղադիրքերի, 
դիրքի, եղանակի և ջերմաստիճանի վերաբեր-
յալ տեղեկությունների ստացման, մշակման, 
փոխանցման և ցուցադրման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում  
առողջապահական և ֆիթնես ծրագրերին 
հետևման, համապատասխանության և 
մոտիվացման վերաբերյալ տեղեկատվության 
կառավարման համար. հակահափշտակիչ 
հարմարանքներ, որոնք նախատեսված չեն 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
հակաբախումային սենսորներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. շարժական 
գույքի տեղադրման սարքեր և ապարատներ. 
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սարքեր շարժական գույքից տեղեկությունների 
ստացման և ուղարկման համար. սարքեր և 
սարքավորումեր էլեկտրական ապարատների 
և կենցաղային տեխնիկայի հեռակառավարման 
համար. ազդանշանային սարքեր և կայանքներ. 
տեղակայման և նավագնացական արբանյա-
կային համակարգեր. համակարգեր համա-
կարգչային ծրագրերն էլեկտրոնային սարքերի 
վրա և դրանցից ներբեռնելու և  թարմացնելու 
համար. էլեկտրոնային և կենսաչափական 
սարքեր և կայանքներ մուտքի վերահսկման 
համար. սարքեր անձանց նույնականացման 
համար. տեսահսկման համակարգեր. խցիկներ, 
հեռուստատեսային խցիկներ և տեսագրման 
սարքեր տեսահսկման համակարգերի համար. 
օպտիկական և լուսանկարչական ապարատ-
ներ. էլեկտրոնային արագաչափներ. 
էլեկտրոնային քայլաչափներ. էլեկտրոնային 
պտուտաչափներ. տրանսպորտային միջոցների 
արագության ստուգիչ սարքեր. կիլոմետրերի 
գրանցման սարքեր  տրանսպորտային 
միջոցների համար. էլեկտրական կամ 
էլեկտրոնային սենսորներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. էլեկտրոնային սենսորներ. 
շչակներ. էլեկտրական փականներ տրանս-
պորտային  միջոցների համար. հեռա-
կառավարման ապարատներ. էլեկտրո նային 
բանալիներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. էլեկտրոնային համակարգեր տրանս-
պորտային միջոցներն առանց բանալիի 
բացման և գործի դրման համար. համակարգեր 
ավտոմեքենաների դռների, բեռնախցիկի, 
կապոտի և տանիքի  ավտոմատ բացման և 
փակման համար. մոտոցիկլի սաղավարտների 
մեջ տեղադրվող կապի սարքեր. գլոբալ 
դիրքավորման համակարգերի (GPS) սարքեր. 
տրանսպորտային միջոցների համար սարքեր 
տրանսպորտային միջոցի գտնվելու վայրը, 
տեղամասի դիրքը, ճանապարհային 
երթուղիները, ժամը, երթևեկության 
իրավիճակը, վթարային տրանսպորտային 
միջոցների առկայությունը և վտանգավոր 
իրավիճակը որոշելու կամ ցուցադրելու համար. 
տրանսպորտային միջոցների և ճանապարհային 
ենթակառուցվածքների միջև հաղորդակցման 
համակարգեր. ճանապարհային գծանշումերի 
հայտնաբերման սարքեր. տրանսպորտային 
միջոցների հեռաուղղորդման համակարգեր և 

գործիքներ.  «մեռած» գոտիների ու երթևե-
կության շարքի փոփոխման վերահսկման 
օժանդակ համակարգեր. տրանսպորտային 
միջոցների մեջ ներկառուցվող համակարգիչներ. 
տրանսպորտային միջոցներում, այդ թվում՝ 
վերգետնյա  տրանսպորտային միջոցներում 
ներկառուցվող էլեկտրական, էլեկտրոնային 
կամ օպտիկական սարքավորումեր. 
ներկառուցվող ախտորոշիչ համակարգեր և 
հեռակառավարմամբ ախտորոշիչ համակար-
գեր տրանսպորտային միջոցների համար. 
համակարգեր համակարգչային ծրագրերը  
տրանսպորտային միջոցներից և դրանց մեջ 
բեռնման և թարմացման համար. 
անվտանգության նպատակներով տրանս-
պորտային միջոցների և հեռադիր կայանքի 
միջև տվյալների հայտնաբերման և տվյալների 
փոխանակման սարքեր. ավտոկայանատե ղերի 
ցուցիչներ, խոչընդոտների հայտնաբերման 
սարքեր. ավտոկայանման օժանդակման, 
հետընթացքի և վարորդի տեսադաշտից դուրս 
օբյեկտի հայտնաբերման համակարգեր և 
ազդասարքեր. հնարավոր բախումերի 
կանխարգելման և բախումից խուսափման 
համակարգեր. էլեկտրոնային անշարժացնող 
սարքեր տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրանսպորտային միջոցների համար 
սենսորային էկրանով համակարգչային 
համակարգեր. տրանսպորտային միջոցների 
հեռավոր տեղակայման սարքեր. ժամացույցի 
փոկեր սմարթֆոններին տվյալների 
փոխանցման համար. ներբեռնվող ծրագրային 
ապահովում գովազդային և ցուցադրական 
նպատակների համար, հեռահաղորդակցական 
սարքերի անհատական էկրանների համար. 
սիմ քարտեր. հեռակապման սարքեր. 
հեռակապման ծրագրային ապահովում. 
խաղային կառավարման վահանակներ. 
զգայուն սենսորներ, սարքավորումեր և 
ապարատներ. ծրագրային ապահովում զգայուն 
սենսորների, սարքավորումերի և ապա-
րատների հետ օգտագործման համար. 
վիրտուալ իրականության ծրագրային և 
ապարատային ապահովում. վիրտուալ 
իրականության ընդլայնված ծրագրային և 
ապարատային ապահովում. համակարգչային 
ապարատային ապահովման մոդուլներ իրերի 
համացանցի հետ օգտագործման համար. 
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համակարգչային ապարատային ապահովման 
մոդուլներ իրերի համացանցով էլեկտրոնային 
սարքերի համար. ծրագրային ապահովում 
իրերի համացանցի գործարկման ընթացքում 
օգտագործման համար. կիրառական ծրագրեր, 
ներառյալ՝ կիրառական ծրագրեր շարժական 
սարքերի համար. ներբեռնելի համակարգչային 
ծրագրային հավելվածներ. կապի ծրագրային 
ապահովում. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում և կիրառական ծրագրեր 
անվտանգության, ծածկագրված գնումերի 
համար. ծրագրային ապահովում համա-
կարգչային անվտանգության համար, ներառյալ՝ 
հակավիրուսային ծրագրեր, անվտանգության 
համակարգեր, հակասպամ ծրագրեր, 
հակալրտեսային ծրագրեր, ցանցային զտման 
ծրագրեր և չարտոնված մուտքի հայտնաբերման 
ծրագրեր. համակարգեր համակարգչային 
ծրագրերն էլեկտրոնային սարքերի վրա և 
դրանցից ներբեռնելու և  թարմացնելու համար. 
հաճախորդների աջակցման և հաճախորդների 
սպասարկման համակարգչային ծրագրային 
ապահովում և կիրառական ծրագրեր. ձայնային 
հրահանգի և ճանաչման ծրագրային ապա-
հովում, խոսքը տեքստի փոխակերպման 
ծրագրային ապահովում և ձայնով ակտիվաց-
վող ծրագրային հավելվածներ. հաղորդա-
գրությունների փոխանակման ծրագրային 
ապահովում. անձնական օգնական ծրագրային 
ապահովում. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում անձնական տեղեկատվության 
կառավարման համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում, որն օգտագործվում է 
իրերի համացանցի էլեկտրոնային սարքերի 
միացման և վերահսկման համար. ռոբոտ-
զրուցակիցների համակարգչային ծրագրային 
ապահովում և կիրառական ծրագրեր. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում և 
կիրառական ծրագրեր արհեստական 
բանականության (AI) ոլորտում. արհեստական 
բանականությամբ ռոբոտ-զրուցակիցների 
համակարգչային ծրագրային ապահովում և 
կիրառական ծրագրեր հաճախորդների 
աջակցման և սպասարկման համար. 
հաճախորդների սպասարկման ռոբոտ-
զրուցակիցների ծրագրային ապահովում. 
արհեստական բանականությամբ մարդանման 
ռոբոտներ. արհեստական բանականությամբ 

սարքեր. էլեկտրոնային հսկիչ սարքեր. 
էլեկտրոնային հսկիչ սարքեր սենսորային 
հետադարձ կապի, այն է՝ օգտատերերի կողմից 
զգացվող ձայնի և թրթիռների ապահովման 
համար. ինտերակտիվ տեսախաղերի 
շարժազգայուն հեռակառավարման սարքեր.  
ինտերակտիվ տեսախաղերի հեռա-
կառավարման սարքեր. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում ձայնի և տվյալների 
փոխանցման համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում և ծայրամասային 
սարքեր անհատական ինտերակտիվ 
հեռուստատեսային ծրագրերի կազմման 
համար և տեսամեդիայի, գրաֆիկական 
պատկերների, տեքստի, լուսանկարների, 
պատկերազարդումերի, թվային անիմա-
ցիաների, տեսահոլովակների, կինոկադրերի և 
ձայնային տվյալների ցուցադրման և ձեռքով 
կառավարման համար, ինչպես նաև 
սոցիալական ցանցերի ստեղծման համար. 
անլար հսկիչ սարքեր այլ էլեկտրոնային 
սարքերի գործունեության հետևման և 
վերահսկման համար. սենսորային էկրաններ. 
ծնողական վերահսկման ծրագրային 
ապահովում. ցանցային սարքավորանք. 
էլեկտրոնային առևտրի ծրագրային 
ապահովում. ժամացույցներ, որոնք տվյալները 
փոխանցում են սմարթֆոնների վրա. 
տրանսպորտային միջոցների հեռավոր 
տեղակայման սարքեր. սմարթ ժամացույցներ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. 
շարժական և ֆիքսված հեռահաղորդակցու-
թյուն և հեռախոսություն, արբանյակային 
հեռահաղորդակցություն, բջջային հեռա-
հաղորդակցություն, ռադիո և բջջային 
հեռախոսություն, ռադիոֆաքսիմիլային, 
ռադիո փեյջինգային և ռադիոհաղորդակցական 
ծառայություններ. ձայնի փոխանցման 
ծառայություններ. ձայնային հաղորդա-
գրությունների և ձայնային փոստի 
ծառայություններ. տվյալների և ձայնի 
փոխանցման էլեկտրոնային փոստի 
ծառայություններ. հեռահաղորդակցական, 
ռադիո, ռադիոհեռախոսության և ռադիո-
ֆաքսիմիլային սարքերի վարձույթ,  վարձում 
և վարձա կալություն. հեռահաղորդակցական 
միջոցների վարձույթ. հեռախոսային սխեմա-
ների վարձակալում. տվյալների փոխանցում 
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ռադիո, հեռահաղորդակցական և արբանյա-
կային կապի միջոցով. ռադիոհաղորդում 
և ընդունում. արբանյակային կապի, 
հեռուստատեսային կապի և (կամ) ռադիոկապի 
ծառայություններ. ձայնի հաղորդման և 
ընդունման կապի ծառայություններ. ձայնի 
փոխանցում համացանցի կանխագրերի 
միջոցով. հեռահաղորդակցական կապի 
ծառայություններ գլոբալ համակարգչային 
ցանցի կամ համացանցի միջոցով. 
հեռախոսային և շարժական հեռախոսային 
հաղորդագրությունների հավաքում և 
փոխանցում. ձայնային տվյալների և 
պատկերների տեղհասցնում և ընդունում. 
ինքնապատասխանիչի ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար. հեռախոսային 
ավտոմատների ինքնապատասխանիչի 
ծառայու թյուններ. անհատական համարների 
տրամադրման ծառայություններ. հեռա-
հաղորդակցական սարքերի փոխառություն 
վնասվածքի, կորստի կամ հափշտակման 
դեպքում. համացանցային ծառայությունների 
տրամադրում, այն է՝ համացանց մուտքի 
տրամադրում. ինտերնետ պրովայդերների 
ծառայություններ. տեղեկատվության (ներառյալ՝ 
վեբ էջերի), համակարգչային ծրագրերի և 
այլ տվյալների հեռահաղորդակցություն. 
էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ. 
լայնաշերտ տեսածառայությունների տրա-
մադրում. անլար կապի ծառայություններ. 
անլար հեռախոսակապ. թվային ցանցի 
հեռահաղորդակցական ծառայություններ. 
պորտալի ծառայություններ. հեռախոսային 
տեղեկատուների ծառայություններ. գեոլո-
կացիոն հեռահաղորդակցական ծառայու թյուն-
ների տրամադրում հեռահաղորդակ ցական 
սարքերի համար. անլար կիրառական 
կանխագրերի ծառայությունների տրա-
մադրում, ներառյալ՝ անվտանգ կապի 
ալիքի օգտագործմամբ ծառայություններ. 
հեռախոսային և հեռահաղորդակցական 
սարքերի ու սարքավորումերի վերա-
բերյալ կամ դրանք նույնականացնող 
տեղեկատվության տրամադրում. հեռա-
հաղորդակցական միացումերի և երթուղա-
վորման ծառայություններ. տվյալների 
միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալ-
ների փոխանցում հեռահաղորդակցության 

միջոցով. տվյալների հոսքային փոխան-
ցում. թվային մեդիաբովանդակության, 
ներառյալ՝ ֆիլմերի, հեռուստատեսային 
ծրագրերի, ռադիոհաղորդումերի, տեսա-
տվյալների, երաժշտության, տեքստի, 
տվյալների, պատկերների, գրաֆիկական 
պատկերների և հեռախոսազանգերի 
հոսքային փոխանցում համացանցի կամ 
հեռահաղորդակցական ցանցի միջոցով. 
թվային մեդիաբովանդակության, ներառյալ՝ 
ֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի, 
ռադիոհաղորդումերի, տեսատվյալների, 
երաժշտության, տեքստի, տվյալների, պատ-
կերների, գրաֆիկական պատկերների և 
հեռախոսազանգերի տեղհասցնում համացանցի 
կամ հեռահաղորդակցական ցանցի միջոցով. 
տվյալների փոխանցման ծառայություններ. 
հեռարձակման ծառայություններ. տվյալների 
հեռարձակման ծառայություններ. ռադիո կամ 
հեռուստատեսային ծրագրերի հեռարձակում 
կամ հաղորդում. թվային ձայնա-, տեսա- և 
մուլտիմեդիա բովանդակության փոխանցում 
հեռահաղորդակցության միջոցով. ձայնա- և 
տեսաֆայլերի փոխանցում համակարգչային 
և այլ էլեկտրոնային հաղորդակցական 
ցանցի միջոցով. նորությունների և 
ընթացիկ իրադարձությունների վերաբեր-
յալ տեղեկատվության փոխանցում. 
թվային երաժշտության տեղհասցնում 
հեռահաղորդակցության միջոցով. սոցիա-
լական ցանցերի վեբ կայքերին մուտքի 
տրամադրում. տեսատեքստի ծառայություններ, 
տեսատեքստի (ինտերակտիվ տեսագրաֆիայի) 
ծառայություններ, տելետեքսի (ցանցով 
տեքստային հաղորդագրությունների փոխանց-
ման) ծառայություններ, տելեքսի, տեսակապի 
և ինտերակտիվ տեսատեքստի ծառայություն-
ներ. հաղորդագրությունների փոխանցման 
ծառայություններ, այն է՝ հաղորդագրությունների 
ուղարկում, ընդունում և վերահասցեագրում 
տեքստի, ձայնային տվյալների, գրաֆիկական 
պատկերների կամ տեսատվյալների կամ 
այդ ֆորմատների համակցության տեսքով. 
հաղորդագրությունների համակցված 
փոխանց ման ծառայություններ. ձայնային 
փոստի ծառայություններ. տվյալների 
ցանցի ծառայությունների տրամադրում. 
տեսակոնֆերանսների ծառայություններ. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

19

ՄԱՍ 1

19

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/1 

01 .08 . 20 19

տեսահեռախոսային ծառայություններ. 
համացանցին կամ տվյալների հիմա-
պաշարներին հեռահաղորդակցական կապի 
տրամադրում. հաղորդագրությունների, 
տվյալների և պատկերների համա-
կարգչայնացված փոխանցում. համա-
կարգչային կապի ծառայություններ. 
էլեկտրոնային կոնֆերանսների տրամա դրում 
և անցկացում. համակարգչային տվյալների 
հիմապաշարներին, համակարգչային 
հայտա րարությունների տախտակներին, 
համակարգչային ցանցերին, ինտերակտիվ 
համակարգչային կապի ցանցերին, 
տարբեր ոլորտներում էլեկտրոնային 
հրատարակություններին, վաճառքի 
ու սպասարկման կատալոգներին ու 
տեղեկատվությանը և համակարգչայնացվ ած 
հետազոտական ու տեղեկատվական 
նյութերին մուտքի ժամանակի տրամադրում 
և վարձակալում. ուսուցողական բովանդա-
կությանը, վեբ կայքերին և պորտալներին 
մուտքի տրամադրում. կապի ծառայություններ 
էլեկտրոնային սարքերի հեռակառավարման 
համար. կապի ցանցերի ծառայություն-
ներ խելամիտ չափման համակարգերի 
համար. կապի ծառայություններ շտապ 
հաղորդագրությունների և ահազանգերի 
տեղհասցնման համար. տվյալների և 
փաստաթղթերի էլեկտրոնային փոխանցում 
համակարգչային տերմինալների և էլեկտրո-
նային սարքերի միջոցով. էլեկտրոնային 
առևտրի նպատակով ազդանշանի փոխան-
ցում՝ հեռահաղորդակցական համակարգերի 
և տվյալների կապի համակարգերի 
միջոցով. էլեկտրոնային կապի ցանցեր և 
էլեկտրոնային տվյալների հիմապաշարներ 
մուտքի տրամադրում. հաղորդակցական 
միջոցների տրամադրում թվային տվյալների 
միջփոխանակման համար. տվյալների 
հաղորդում հեռահաղորդակցական կապի 
միջոցներով. տվյալների փոխանցում, այդ թվում՝ 
ձայնատեսային սարքերի միջոցով. ձայնային, 
պատկերային, տեսողական և տվյալների 
ազդանշանների փոխանցում. տվյալների 
հիմապաշարներ մուտքի տրամադրում. 
տվյալների բանկի փոխկապակցման ծառա-
յություններ. էլեկտրոնային տվյալների փոխա-
նակման ծառայություններ. էլեկտրոնային 

փոստի տվյալների ծառայություններ. տվյալների 
հեռարձակում և կապի ծառայություններ. 
երրորդ կողմի օգտատերերին հեռահաղորդակ-
ցական ենթակառուցվածքներ մուտքի 
տրամադրում. տեղեկատվության տրամա-
դրում հեռահաղորդակցության վերաբերյալ, 
էլեկտրոնային հեռահաղորդակցական 
կապի տրամադրում. հեռահաղորդակցա-
կան ուղեմուտների ծառայություններ. 
ինտերակտիվ հեռահաղորդակցական ծառա-
յու թյուններ. հեռահաղորդակցական ցանցի 
ծառայություններ. խորհրդակցական ծառա-
յություններ հեռահաղորդակցության ոլոր տում. 
հեռահաղորդակցական ծառայություններ օդա-
նավերի ուղևորների համար. էլեկտրոնային 
վճարման ծառայություններին, այդ թվում՝ 
դրամային միջոցների էլեկտրոնային 
փոխանցումերի ծառայություններին և 
գործարքների առցանց  միջոցներին մուտքի 
տրամադրում. հեռահաղորդակցական կապի 
և ցանցերի տրամադրում իրերի համացանցի 
հետ օգտագործման համար. համացանցում 
էլեկտրոնային առևտրի հարթակներ մուտքի 
տրամադրում:  
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20181468  (111) 29193
(220) 25.09.2018 (151) 22.07.2019
   (181) 25.09.2028
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 01.10.2018
(310) 32829   (320) 16.05.2018    (330) AD
(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ 

էլեկտրոնային սիգարետների և ծխելու 
էլեկտրոնային սարքերի համար. չմշակված 
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային 
արտադրանք, ներառյալ՝ սիգարներ, սիգա-
րետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփա կան 
սիգարետները փաթաթելու համար, ծխախոտ 
ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, 
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հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. սնուս. 
ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). ծխելու 
պիտույքներ, ներառյալ՝ սիգարետի թուղթ և 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի արկղեր 
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ ծխողների համար. լուցկի. 
ծխախոտային փայտիկներ, տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք, սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման ընթաց-
քում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու էլեկտրոնային սարքեր. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. ավանդական սիգարետներին 
փոխարինող էլեկտրոնային սիգարետներ. 
էլեկտրոնային սարքեր նիկոտին պարունակող 
աերոզոլի ներշնչման համար. ծխողների համար 
բերանի ցողացիրներ. ծխելու պիտույքներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար, բոլոր 
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և 
կցամասեր ներառված 34-րդ դասում. սարքեր 
տաքացված սիգարետների, սիգարների, 
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային 
փայտիկների մարման համար. էլեկտրոնային 
վերալիցքավորվող սիգարետների պատյաններ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20181653  (111) 29194
(220) 23.10.2018 (151) 22.07.2019
   (181) 23.10.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լուսինե 
Մելքոնյան, Երևան, Նազարբեկյան թաղ., շ. 8, 
բն. 17, AM 
(442) 01.11.2018
(540) 

(526) «TRAVEL ARMENIA» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

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

դաս 39. ճանապարհորդությունների ամրա-
գրում.

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործա կալություններ. տեղերի  ամրագրում  
հյուրանոցներում:

____________________

(210) 20181655  (111) 29195
(220) 23.10.2018 (151) 22.07.2019
   (181) 23.10.2028
(730) Անի Եղիկյան, ք. Գյումրի, Տրդատ 
Ճարտարապետ 32, բն. 6, AM 
(442) 03.12.2018
(540) 

(526) «design matters» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, մանուշակագույն և վարդագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 18. տուրիստական պայուսակներ. 
ճամփորդական սնդուկներ. ուղեպայուսակ-
ներ. դրամապանակներ. ճամպրուկներ. 
ճամփորդական սնդուկներ (ուղեբեռի). 
պայուսակներ ալպինիստների համար. դպրո-
ցական պայուսակներ. կռնապայուսակներ. 
տափակ ճամպրուկներ փաստաթղթերի 
համար. տափակ ճամպրուկներ. սպորտային 
պայուսակներ. պայուսակներ. անվավոր 
ճամպրուկներ. ուղեբեռի տեսակավորման 
համար հարմարեցվող պայուսակներ:

____________________

(210) 20181748  (111) 29196
(220) 06.11.2018 (151) 22.07.2019
   (181) 06.11.2028
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(730) «Ջիէն» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության 
37, AM 
(442) 16.11.2018
(540) 

(526) «ALL WHITE PORTION» և «ALL WHITE» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
վարդագույն, սպիտակ, սև, մուգ կապույտ և 
կանաչափիրուզագույն գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 34. ծամելու ծխախոտ «սնուս»:
____________________

(210) 20181756
(111) 29197
(220) 07.11.2018
(151) 22.07.2019
(181) 07.11.2028
(730) Րիջընթ Հոսփիթըլիթի Ուորլդուայդ, Ինք., 
KY 
(442) 16.01.2019
(540) 

(511) 
դաս 35. հյուրանոցային գործունեության 

կառավարում երրորդ անձանց համար. 
ֆրանշիզային ծառայություններ հյուրանոցների 
ոլորտում. գործարար խորհրդատվություն 
և խորհրդատվական ծառայություններ 

հյուրանոցների կառավարման, գործարկման 
և ֆրանչայզինգի ոլորտում. հյուրանոցների 
և այլ կացարանների գործունեության 
կառավարում. հյուրանոցների և անշարժ գույքի 
ոլորտում մարքեթինգային (շուկայավարման) 
ծառայություններ. սպառողների հավատար-
մության և խրախուսական ծրագրերի կառա-
վարում ու իրականացում. խրախուսական, 
գովազդային ծառայություններ սպառողների 
հավատարմության և խրախուսական ծրագրերի 
իրականացման տեսքով.

դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված 
ծառայություններ, այն է՝ բնակարանների, 
համատիրությունների, որոշակի ժամանակով 
օգտագործման իրավունքով գույքի, բնա-
կելի տարածքների սեփականության, 
հանգստյան և ժամանցային տարածքների 
սեփականության, ինչպես նաև դրանց 
հետ կապված հարմարությունների և 
կոմունալ հարմարությունների զարգացման, 
լիզինգի, կառավարման, վարձակալության 
և միջնորդական ծառայություններ. 
որոշակի ժամանակով օգտագործման իրա-
վունքով անշարժ գույքի փոխանակման 
ծառայություններ.

դաս 43. հյուրանոցների, կացարանների 
և ժամանակավոր բնակատեղերի ապահով-
ման ծառայություններ. հյուրանոցների, 
կացարանների և ժամանակավոր բնակա-
տեղերի վերաբերյալ տեղեկատվական 
ծառայություններ. հյուրանոցների, կացա-
րանների և ժամանակավոր բնակատեղերի 
ամրագրման ծառայություներ. ռեստորան-
ների, բարերի, կոկտեյլ բարերի, սրճա-
րանների, փոքր և մատչելի սրճարանների, 
սրճարան-ռեստորանների, խորտկարանների 
ծառայություններ. սննդամթերքի պատ-
րաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ). ռեստորանների 
ամրա գրման ծառայություններ. կոնֆե-
րանսների, հանդիպումերի, իրադար-
ձությունների, նիստերի, համագումար ների 
և ցուցահանդեսների համար նախա-
տեսված համընդհանուր միջոցների և 
հարմարությունների տրամադրում. կահույքի, 
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի 
վարձույթ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/1 

01 .08 . 20 19

(210) 20181828  (111) 29198
(220) 19.11.2018 (151) 22.07.2019
   (181) 19.11.2028
(730) Արամ Սանոսյան, Երևան, Ա. Մանուկյան 
12, AM 
(442) 01.02.2019
(540) 

(526) «PALACE & SPA» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ.
դաս 44. թերապևտիկ ծառայություններ. 

հանքաջրաբուժական կենտրոնների ծառայու -

թյուններ. արևաբուժարանների ծառայու-
թյուններ. ծառայություններ արոմաթերապիայի 
ոլորտում. առողջատների ծառայություններ. 
ֆիզիոթերապիա. մերսում:

____________________

(210) 20181829  (111) 29199
(220) 19.11.2018 (151) 22.07.2019
   (181) 19.11.2028
(730) Արամ Սանոսյան, Երևան, Ա. Մանուկյան 
12, AM 
(442) 01.02.2019
(540) 

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

դաս 41. զգեստավորված դիմակա-
հանդեսների կազմակերպում զվարճությունների 
համար. գիշերային ակումբ-սրճարանների 
ծառայություններ (զվարճություններ). կարաոկե 
ծառայություններ. պարահանդեսների կազ-
մակերպում. դիսկոտեկների ծառայու թյուններ. 
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն 
կամ կրթություն). ֆիթնես-դասերի անցկացում. 
հանգստի օբյեկտների տրամադրում. 
զվարճությունների կազմակերպում հյուրերի 
համար.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 

(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. 
ռեստո րանների ծառայություններ. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություն ներ. 
բարերի  ծառայություններ. սենյակների, 
դահլիճների  վարձակալում հավաքների համար. 
մթերքից խոհարարական արձանիկների 
ստեղծում. վաշոկու ռեստորանների 
ծառայություններ. «ուդոն» և «սոբա» 
ռեստորանների ծառայություններ. մոթելների 
ծառայություններ. տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար. 
հյուրանոցների ծառայություններ.

դաս 44. պալիատիվ խնամք. սահմանա-
փակ հնարավորություններով անձանց 
համար բժշկական խորհրդատվություն. 
օրթոդոնտական ծառայություններ (օրթո-
դոնտիա). խորհուրդներ առողջության 
հարցերով. լոգոպեդիա. ոչ ավանդական 
բժշկության ոլորտում ծառայություններ. դիս-
պանսերներ. բուժկենտրոններ.թերապևտիկ 
ծառայություններ. դեղագործերի կողմից 
դեղերի պատրաստում դեղատոմսերով. 
վիզաժիստ ների ծառայություններ. հանքաջրա-
բուժական կենտրոնների ծառայություն-
ներ. Արևաբուժարանների ծառայություններ. 
շոգե բաղնիքների ծառայություններ. հեռա-
բուժման ծառայություններ. դաջում. բուժում 
հոմեոպաթիկ բնահյութերով, ծառա-
յություններ արոմաթերապիայի ոլորտում. 
հոգեբանների ծառայություններ. մազերի 
պատվաստում. խորհրդատվություն  դեղա-
գործության  հարցերով. հիվանդների 
խնամք. մատնահարդարում. հոսպիսներ. 
ատամաբուժական օգնություն, ստոմա-
տոլոգիա. առողջատների ծառայություններ. 
ֆիզիոթերապիա. բժշկական օգնություն. 
մերսում. սանիտարական ծառայություն. 
հիվանդանոցների ծառայություններ. վարսա-
վիրանոցների ծառայություններ. մանուալ 
թերապիա (քիրոպրակտիկա). բժշկական 
կլինիկաների ծառայություններ. գեղեցկության 
սրահների ծառայություններ. թուրքական 
բաղնիքների ծառայություններ:

____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/1 
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(210) 20181858 (111) 29200
(220) 23.11.2018 (151) 22.07.2019
   (181) 23.11.2028
(730) «Ջիէն» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության 
37, AM 
(442) 17.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. ծխախոտ չպարունակող սիգա-

րետներ բժշկական նպատակների համար. 
ծխելու խոտեր բժշկական նպատակների 
համար. նիկոտինային ծամոն (խեժ) ծխելուց 
հրաժարվելու համար. նիկոտինային սպեղա-
նալաթ ծխելուց հրաժարվելու համար.

դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտի մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. վառիչներ ծխողների համար. գազի 
բալոններ վառիչների համար. ծխամորճեր. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող թուղթ 
ծխամորճերի համար. ծամելու ծխախոտ. 
սիգարներ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար. մուշտուկներ սիգար-
ների համար. ծխախոտի փոխարինիչներ 
պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները, ծխախոտերը փաթաթելու 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
սիգարետների պապիրոսաթուղթ. սիգարիլներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
կայծքարեր. ծխելու խոտաբույսեր. դրոցներ 
ծխամորճերի համար. լուցկիների բռնիչներ. 
անոթներ ծխախոտի համար. քթախոտ. 
ծխախոտատուփեր. լուցկու տուփեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի համար. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. ծխողների համար բերանի 
ցողացիրներ. ծխախոտի բուրավետարարներ, 
բացի եթերային յուղերից. էլեկտրոնային 
սիգարետների բուրավետարարներ, բացի 
եթերային յուղերից:

____________________

(210) 20181912  (111) 29201
(220) 30.11.2018 (151) 22.07.2019
   (181) 30.11.2028
(730) «Վայնփարք Արմենիա» ՍՊԸ, Արմավիրի 
մարզ, գ. Նորակերտ, փ. 4, տուն 7, AM 
(442) 28.12.2018
(540) 

(526) «varde» և «ARMENIA» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինիներ:

____________________

(210) 20181913  (111) 29202
(220) 30.11.2018 (151) 22.07.2019
   (181) 30.11.2028
(730) «Վայնփարք Արմենիա» ՍՊԸ, Արմավիրի 
մարզ, գ. Նորակերտ, փ. 4, տուն 7, AM 
(442) 28.12.2018
(540) 
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(526) «ARMENIA» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև 
և մանուշակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինիներ: 

____________________

(210) 20181914  (111) 29203
(220) 30.11.2018 (151) 22.07.2019
   (181) 30.11.2028
(730) «Վայնփարք Արմենիա» ՍՊԸ, Արմավիրի 
մարզ, գ. Նորակերտ, փ. 4, տուն 7, AM 
(442) 28.12.2018
(540) 

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինիներ: 

____________________

(210) 20182087 (111) 29204
(220) 21.12.2018 (151) 22.07.2019
   (181) 21.12.2028
(730) «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան, 
Եր. Քոչարի 27/25, AM 
(442) 16.01.2019

(540) 

(511) 
դաս 41. շոուների արտադրություն. հեռուս-

տա տեսային զվարճալի հաղորդումեր:
____________________

(210) 20182096 (111) 29205
(220) 24.12.2018 (151) 22.07.2019
   (181) 24.12.2028
(730) Վանա Սապունճեան, Երևան, Սիլիկյան 
թաղ. 2/60, AM 
(442) 01.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 06. մետաղական հուշարձաններ. 

տների լույս չարձակող մետաղական համարներ. 
մետաղական զամբյուղներ. ազդանշանային ոչ 
մեխանիկական լույս չարձակող մետաղական 
պանելներ. լույս չարձակող ճանապարհային 
ոչ մեխանիկական, մետաղական նշաններ. 
չլուսարձակող ոչ մեխանիկական մետա-
ղական ազդանշաններ. արձաններ 
սովորական մետաղներից. արձանիկներ 
սովորական մետաղներից. մետաղական 
հուշատախտակներ. մետաղական սկուտեղներ. 
ձեռքի մետաղյա դրոշակաձողեր. 

դաս 08. սեղանի սպասք (դանակներ, 
պատառաքաղներ և գդալներ). դանակավոր 
իրեր. ճաշի արծաթե սպասք (դանակներ, 
պատառաքաղներ և գդալներ). գործիքների 
հավաքակազմեր մատնահարդարման համար. 

դաս 11. լուսավորման լապտերներ. 
ջահեր. գնդաձև թասակներ լամպերի համար. 
լուսամփոփներ. մոմի լապտերներ. 
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դաս 14. ժամացույցներ (բացառությամբ 
ձեռքի). ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր). 
կախազարդեր ոսկերչական իրերի համար. 
կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). շղթաներ 
(թանկարժեք իրեր). ժամացույցների շղթաներ. 
ձեռքի ժամագիրներ (ժամացույցներ). վզնոցներ 
(թանկարժեք իրեր). փողկապների սեղմիչներ. 
զարդարանքներ սև սաթից. մեդալիոններ 
(թանկարժեք իրեր). մեդալներ. դեկորատիվ 
գնդասեղներ. մարգարիտ (թանկարժեք 
իրեր). կիսաթանկարժեք քարեր. թանկարժեք 
քարեր. ստրաս (արհեստական՝ կեղծ 
ադամանդ). մատանիներ (թանկարժեք իրեր). 
տուփեր ազնիվ մետաղներից. գլխարկների 
ոսկյա զարդարանքներ. ականջօղեր. 
թևքաճարմանդներ. նվերի պատյաններ 
ժամացույցների համար. արձանիկներ ազնիվ 
մետաղներից. գնդասեղներ (թանկարժեք 
իրեր). փողկապների գնդասեղներ. 
կրծքանշաններ ազնիվ մետաղներից. օղակ-
ներ բանալիների համար (անջատովի 
օղակներ կախազարդերի կամ դեկորատիվ 
զարդերի համար). կլուազոնե տեխնոլոգիայով 
պատրաստված իրեր. զարդատուփեր. նվեր-
ների տուփեր թանկարժեք իրերի համար. 
միսբահա (աղոթելու տերողորմյա). հուռութներ 
բանալիների օղակների համար. որպես զարդեր 
օգտագործվող խաչելություններ.

դաս 16. պողպատե տառամարմիններ. 
նկարներ. էստամպներ (փորագրանկարներ). 
նկարներ շրջանակված կամ չշրջանակված. 
տակդիրներ գարեջրի գավաթների համար. 
բլոկնոտներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
բլոկնոտներ (նոթատետրեր). մատիտների 
բռնիչներ. ծրարներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). փաթեթավորման թուղթ. 
գրչատուփեր. տպագիր կարգացուցակներ. 
ճնշածծաններ. կպչուն ժապավեններ գրա-
սենյակային կամ կենցաղային նպատակների 
համար. կպչուն երիզներ գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
օրացույցներ. սեղմիչներ թղթադրամերի 
համար. անձը հաստատող փաստաթղթերի 
բռնիչներ (գրասենյակային պիտույքներ). 

դաս 18. քսակներ. հովանոցներ. դրամա-
պանակներ. տնտեսական պայուսակներ. 
տափակ ճամպրուկներ փաստաթղթերի համար. 
ծովափի պայուսակներ. կանացի պայուսակ-

ներ. ուղեպայուսակներ. կաշվե պարկեր 
(ծրարներ, պայուսակներ) փաթեթավորման 
համար. կաշվե թամբակալներ. թղթա-
պայուսակներ (կաշեգալանտերեա). 
ճամփոր դական կաշվե հավաքակազմեր 
(կաշե գալանտերեա). ճամպրուկներ. կաշվից 
կամ կաշեստվարաթղթից արկղեր. կաշվե 
կամ կաշեստվարաթղթե տուփեր. տափակ 
ճամպրուկներ. պայուսակներ. այցեքարտերի 
պատյաններ. ուղեբեռների հաշվեպիտակներ. 
անվավոր ճամպրուկներ. կոնֆերանսների 
համար նախատեսված թղթապանակներ. 

դաս 20. հայտարարությունների տախ -
տակներ. գրասեղաններ (կահույք). գրա-
սենյակային կահույք. կահավորանք 
(կահույք). բուխարու էկրաններ (կահույք). 
աթոռներ. պառկելաթոռներ. ցուցափեղկեր. 
բազկաթոռներ. վաճառասեղաններ. սեղաններ. 
ոչ մետաղական սկուտեղներ. սպասարկման 
սեղաններ. բազմոցներ. փայտե փորագրված 
գեղարվեստական իրեր. մետաղական կահույք. 
ցուցասեղաններ լրագրերի համար. հագուստի 
կախիչներ (կահույք). կահույքի փայտե 
միջնապատեր. տարբերիչ ոչ մետաղական 
թիթեղիկներ. շենքերի ոչ մետաղական, 
ոչ լուսատու համարներ. կանգնակներ 
հովանոցների համար. դեկորատիվ վարա-
գույրներ ուլունքից. սեղաներեսներ. դարակներ 
կահույքի համար. մետաղական նստոցներ. 
ցածրադիր օթոցներ (բազմոցներ). մետաղական 
սեղաններ. բանալիներ կախելու տախտակներ. 
աթոռակներ. արձանիկներ փայտից, մոմից, 
գիպսից կամ պլաստմասսայից. փայտից կամ 
պլաստմասսայից արկղեր. 

դաս 21. ճաշամաններ (թասեր). շիշ բացելու 
էլեկտրական և ոչ էլեկտրական հարմարանք-
ներ. կենցաղային խեցեգործական իրեր. 
կոկտեյլի ձեռքով թափահարելու խառնիչներ. 
տակդիրներ դանակների համար սեղանի 
սպասքավորման համար. կաղապարներ 
սառույցի համար. խոհանոցային տախտակներ 
կտրատելու համար. կավե ամանեղեն. օղակներ 
անձեռոցիկների համար. աղցանամաններ. 
աղամաններ. սպասքակազմեր (սեղանի 
սպասք). թեյի սպասքակազմեր (սեղանի 
սպասք). բռնիչներ անձեռոցիկների համար. 
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շաքարամաններ. գավաթիկներ. խոզուկ-
գանձատուփեր. սեղանի սպասք, բացառու-
թյամբ դանակների, պատառաքաղների 
և գդալների. գեղարվեստական իրեր 
ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապակուց, 
թրծակավից կամ ապակուց. ափսեներ. 
սուրճի սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). 
ջրամանների ոչ թղթե և ոչ մանածագործվածքից 
տակդիրներ. կենցաղային սկուտեղներ. 

դաս 24. լողանալու սպիտակեղեն 
(բացառությամբ հագուստի). անկողնու 
ծածկոցներ. սփռոցներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. սավաններ. 
մարմին լվանալու թաթմաններ. անկողնու 
սպիտակեղեն. սրբիչներ մանածագործվածքից. 
սեղանի անձեռոցիկներ մանածագործվածքից. 
բարձերեսներ. մետաքսե գործվածքներ. 
վերմակներ, ծածկոցներ. բազմոցի բարձերի 
ծածկոցներ. ցնցուղարանի վարագույրներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից.

դաս 25. շալեր. հագուստ. բոլորա-
գլխարկներ. գլխարկներ. ձեռնոցներ (հագուստ). 
վզպատներ. շարֆեր. գոգնոցներ (հագուստ). 
բաղնիքի խալաթներ. կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ:

____________________

(210) 20182125  (111) 29206
(220) 27.12.2018 (151) 22.07.2019
   (181) 27.12.2028
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, US 
(442) 16.01.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր, դեղագործական և ախտորոշիչ 
բաղադրություններ, այն է՝ մարդու ռեկո-
մբինացված թիրեոտրոպին վահանաձև գեղձի 
հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման 
համար։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20190008 (111) 29207
(220) 08.01.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 08.01.2029
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 16.01.2019
(310) 33175   (320) 10.08.2018   (330) AD
(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ էլեկտրո-

նային սիգարետների և ծխելու էլեկտրոնային 
սարքերի համար. չմշակված կամ մշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք, 
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, 
ծխախոտ սեփական սիգա րետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի արկղեր 
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ ծխողների համար. լուցկի. 
ծխախոտային փայտիկներ, տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք, սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու էլեկտրոնային սարքեր. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. ավանդական սիգարետներին 
փոխարինող էլեկտրոնային սիգարետներ. 
էլեկտրոնային սարքեր նիկոտին պարունակող 
աերոզոլի ներշնչման համար. ծխողների համար 
բերանի ցողացիրներ. ծխելու պիտույքներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և 
կցամասեր, ներառված 34-րդ դասում. սարքեր 
տաքացված սիգարետների, սիգարների, 
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային 
փայտիկների մարման համար. էլեկտրոնային 
վերալիցքավորվող սիգարետի պատյաններ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________
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(210) 20190009 (111) 29208
(220) 08.01.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 08.01.2029
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 16.01.2019
(310) 33179 (320) 10.08.2018     (330) AD
(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ էլեկտրո-

նային սիգարետների և ծխելու էլեկտրոնային 
սարքերի համար. չմշակված կամ մշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք, 
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, 
ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի արկղեր 
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ ծխողների համար. լուցկի. 
ծխախոտային փայտիկներ, տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք, սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու էլեկտրոնային սարքեր. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. ավանդական սիգարետներին 
փոխարինող էլեկտրոնային սիգարետներ. 
էլեկտրոնային սարքեր նիկոտին պարունակող 
աերոզոլի ներշնչման համար. ծխողների համար 
բերանի ցողացիրներ. ծխելու պիտույքներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և 
կցամասեր, ներառված 34-րդ դասում. սարքեր 
տաքացված սիգարետների, սիգարների, 
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային 
փայտիկների մարման համար. էլեկտրոնային 
վերալիցքավորվող սիգարետի պատյաններ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20190010  (111) 29209
(220) 08.01.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 08.01.2029
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 16.01.2019
(310) 33184 (320) 10.08.2018      (330) AD
(540) 

(526) «SILVER SELECTION» գրառում ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. լարով գոլորշիարարներ 
էլեկտրոնային սիգարետների և ծխելու 
էլեկտրոնային սարքերի համար. չմշակված 
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային 
արտադրանք, սիգարներ, սիգարետներ, 
սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական սիգա-
րետները փաթաթելու համար, ծխախոտ 
ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, 
հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. սնուս. 
ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). ծխելու 
պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, ծխափողեր, 
սիգարետի զտիչներ, մետաղական տուփեր 
ծխախոտի համար, սիգարետի արկղեր 
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ ծխողների համար. լուցկի. 
ծխախոտային փայտիկներ, տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք, սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու էլեկտրոնային սարքեր. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. ավանդական սիգարետներին 
փոխարինող էլեկտրոնային սիգարետներ. 
էլեկտրոնային սարքեր նիկոտին պարունակող 
աերոզոլի ներշնչման համար. ծխողների համար 
բերանի ցողացիրներ. ծխելու պիտույքներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և 
կցամասեր, ներառված 34-րդ դասում. սարքեր 
տաքացված սիգարետների, սիգարների, 
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային 
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փայտիկների մարման համար. էլեկտրոնային 
վերալիցքավորվող սիգարետի պատյաններ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20190011  (111) 29210
(220) 08.01.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 08.01.2029
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 16.01.2019
(310) 33196   (320) 17.08.2018   (330) AD
(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ 

էլեկտրոնային սիգարետների և ծխելու 
էլեկտրոնային սարքերի համար. չմշակված 
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային 
արտադրանք, սիգարներ, սիգարետներ, 
սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական սիգա-
րետները փաթաթելու համար, ծխախոտ 
ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, 
հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. սնուս. 
ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). ծխելու 
պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, ծխափողեր, 
սիգարետի զտիչներ, մետաղական տուփեր 
ծխախոտի համար, սիգարետի արկղեր 
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ ծխողների համար. լուցկի. 
ծխախոտային փայտիկներ, տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք, սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու էլեկտրոնային սարքեր. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. ավանդական սիգարետներին 
փոխարինող էլեկտրոնային սիգարետներ. 
էլեկտրոնային սարքեր նիկոտին պարունակող 
աերոզոլի ներշնչման համար. ծխողների համար 
բերանի ցողացիրներ. ծխելու պիտույքներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և 

կցամասեր, ներառված 34-րդ դասում. սարքեր 
տաքացված սիգարետների, սիգարների, 
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային 
փայտիկների մարման համար. էլեկտրոնային 
վերալիցքավորվող սիգարետի պատյաններ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20190012  (111) 29211
(220) 08.01.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 08.01.2029
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 16.01.2019
(310) 33190   (320) 17.08.2018   (330) AD
(540) 

(526) «BLUE SELECTION» գրառում ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. լարով գոլորշիարարներ էլեկտրո-
նային սիգարետների և ծխելու էլեկտրոնային 
սարքերի համար. չմշակված կամ մշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք, 
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխա-
խոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի արկղեր 
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ ծխողների համար. լուցկի. 
ծխախոտային փայտիկներ, տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք, սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու էլեկտրոնային սարքեր. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. ավանդական սիգարետներին 
փոխարինող էլեկտրոնային սիգարետներ. 
էլեկտրոնային սարքեր նիկոտին պարունակող 
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աերոզոլի ներշնչման համար. ծխողների համար 
բերանի ցողացիրներ. ծխելու պիտույքներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների համար մասեր և 
կցամասեր, ներառված 34-րդ դասում. սարքեր 
տաքացված սիգարետների, սիգարների, 
ինչպես նաև տաքացված ծխախոտային 
փայտիկների մարման համար. էլեկտրոնային 
վերալիցքավորվող սիգարետի պատյաններ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20190034 (111) 29212
(220) 15.01.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 15.01.2029
(730) «Կլանսե» ՍՊԸ, Երևան, Նանսենի 13, բն. 
21, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(526) «DENTAL MEDICAL CENTER» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 44. ստոմատոլոգիական ծառայու-
թյուններ. խորհրդատվություն և բուժման 
պլանավորում. ռենտգենախտորոշում. թերա-
պևտիկ ստոմատոլոգիա. վիրաբուժական 
ստոմատոլոգիա. պարօդոնտոլոգիա. օրթո-
պեդիկ ստոմատոլոգիա. մանկական ստոմա-
տոլոգիա. օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիա:

____________________

(210) 20190036 (111) 29213
(220) 15.01.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 15.01.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սարգիս Զոբյան 
Հովհաննեսի, Երևան, Նորք Մարաշ, Նորք, փ. 
9, տուն 111/1, AM 
(442) 01.02.2019
(540) 

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

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20190125  (111) 29214
(220) 25.01.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 25.01.2029
(730) «Նոսա» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Արարատ, Հաղթանակի 37, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 
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(526) «MADE IN ARMENIA» գրառում ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 25. մանկական հագուստ.
դաս 35. հագուստի վաճառք.
դաս 40. հագուստի կարում.
դաս 42. հագուստի մոդելավորում (դիզայն):

____________________

(210) 20190129  (111) 29215
(220) 25.01.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 25.01.2029
(730) Լոհման Էնիմըլ Հելթ ԳմբՀ, DE 
(442) 18.03.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. անասնաբուժական պատրաս-

տուկներ, մասնավորապես՝ պատվաստա-
նյութեր ընտանի թռչունների համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20190132  (111) 29216
(220) 25.01.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 25.01.2029
(730) «Ֆաբիան» ՍՊԸ, Կոտայք, ք. Ծաղկաձոր, 
Չարենցի 3/2, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

(526) «BOUTIQUE» և «HOTEL» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________

(210) 20190165  (111) 29217
(220) 31.01.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 31.01.2029
(730) «Հայկսուր» ՍՊԸ, Երևան, Վ.Վաղարշյան 
24/3, բն. 36, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

(526) «SMOKELESS BBQ RESTAURANT» գրառում 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 29. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. միս. բեկոն. նրբերշիկ. աղը դրած 
միս. խոզի միս. աղը դրած ձուկ. 

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20190174_1 (111) 29218
(220) 03.02.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 03.02.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արամ Ղուկասյան, AM
(442) 18.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 30. թեյ, մասնավորապես՝ սառը թեյ։

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________
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(210) 20190193  (111) 29219
(220) 05.02.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 05.02.2029
(730) «Սիլ ինշուրանս» ԱՓԲԸ, Երևան, Արամի 
3 և 5, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

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

դաս 36. ապահովագրական ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20190199  (111) 29220
(220) 07.02.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 07.02.2029
(730) Հովհաննես Հովեյան, Երևան, Դեմիրճյան 
21, բն. 12, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

(511) 
դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն. 

միջնորդային գործունեություն. անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություններ 
իրականացնող գործակալությունների ծառա-
յություններ. միջնորդություն անշարժ գույքի 
հետ կապված գործառնություններում. 
ապահովագրման  միջնորդություն. անշարժ  

գույքի  գնահատում. բնակելի ֆոնդի կառա-
վարում. բնակարանների վարձակալություն. 
վարձակալական վճարների գանձում:

____________________

(210) 20190200  (111) 29221
(220) 07.02.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 07.02.2029
(730) Նարեկ Եսայան, Երևան, Թումանյան 33, 
բն. 31, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 25. մանկական հագուստ. 
դաս 35. մանկական հագուստի վաճառք:

____________________

(210) 20190212  (111) 29222
(220) 08.02.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 08.02.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հասմիկ 
Զաքարյան Իշխանի, Երևան, Արամի փող. 48, 
շ. 39, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 
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(526) «restaurant & more» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կարմիր, մուգ կապույտ և մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20190217  (111) 29223
(220) 08.02.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 08.02.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անահիտ 
Մանուկյան Սերգեյի, Արմավիրի մարզ, ք. 
Էջմիածին, Օրջոնիկիձեի փ., տուն 1Ա, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

____________________

(210) 20190240  (111) 29224
(220) 12.02.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 12.02.2029
(730) «Ասլանյաններ» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, 
ք. Էջմիածին, Մ. Մեխակյան 54, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

(526) «ԷԼԻՏ» և «ՇԻՆԱՆՅՈՒԹ» բառերն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր գույնով:
(511) 

դաս 35. առևտուր. շինանյութի վաճառք:
____________________

(210) 20190249  (111) 29225
(220) 13.02.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 13.02.2029
(730) Կարեն Խաչիկյան, Երևան, Ավան, 
Խուդյակովի 47/1 տուն, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացառու-
թյամբ գարեջրի, այդ թվում՝ օղի, գինի, բրենդի։
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20190259  (111) 29226
(220) 14.02.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 14.02.2029
(730) Խաչատուր  Բալասանյան, ք. Գյումրի, 
Ախուրյանի խճղ. 2ա, բն. 19, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ վիսկի, օղի, գինի, հայկական 
բրենդի. 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20190272  (111) 29227
(220) 18.02.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 18.02.2029
(730) «Յանգ ուսումական կենտրոն» ՍՊԸ, 
Երևան, Դեմիրճյան 62, AM 
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(442) 01.03.2019
(540) 

(526) «MONTESSORI» և «CENTER» գրառումերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն. 
ուսուցում). ուսումական գործընթացի ապա-
հովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումերի կազմակերպում. 
երեխաների զարգացման կենտրոն. 
մանկապարտեզներ (կրթություն):
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20190277  (111) 29228
(220) 19.02.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 19.02.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հովհաննես 
Բաբայան, Երևան, Անդրանիկի 117, բն. 30, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(526) «SERVICE» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 37. լվացքի և ներկման աշխատանքներ. 

չոր մաքրում. խոնավ մաքրում. գորգերի և 
գորգահատակների մաքրում. փափուկ կահույքի 
մաքրում. ավտոսրահների մաքրում. բրդերի 
լվացում. բարձերի չոր մաքրում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20190307  (111) 29229
(220) 21.02.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 21.02.2029
(730) «ՍՎ լենդ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 60, 
բն. 19, AM 
(442) 18.03.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշա կա գույնով:
(511) 

դաս 39. տուրիստական գործակա լու-
թյունների ծառայություններ:

____________________

(210) 20190314  (111) 29230
(220) 22.02.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 22.02.2029
(730) «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան, 
Եր. Քոչարի 27/25, AM 
(442) 18.03.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կարմիր, կանաչ, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
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(511) 
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 

առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
բարերի  ծառայություններ:

____________________

(210) 20190338 (111) 29231
(220) 26.02.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 26.02.2029
(730) «Սանդոյան մենեջմենթ քնսալթինգ» ՍՊԸ, 
Երևան, Բաղրամյան 1-ին փկղ, շ. 14, բն. 80, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(526) «MANAGEMENT CONSULTING» գրառում 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կավագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառա-
յու թյուններ. առևտրային տեղեկատվու  թյան 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրա սենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի վարում. 
հաշվետվությունների կազմում հաշիվ-
ների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 

խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա-
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդա-
տվություն գործարարության կառավարման 
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 ուսումասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա  րեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործարա-
րության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտու-
թյուններ. ծառայություններ հասարակական 
հարաբերությունների բնագավառում. սղա-
գրական ծառայություններ. հեռուստագովազդ. 
հաղորդագրությունների գրառում (գրա-
սենյակային աշխատանքներ). ցուցափեղկերի 
ձևավորում. գովազդային գործակալություն-
ների ծառայություններ. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
մանեկենների ծառայություններ ապրանքները 
գովազդելու կամ խրախուսելու համար. 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ. տվյալների ավտոմատացված  
հիմապաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության ասպա-
րեզում. տնտեսական կանխատեսում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործնա-
կան տեղեկատվություն. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. վճարման փաստա-
թղթերի նախապատրաստում. աշխատա-
կիցների հաստիքների համալրում. 
ձեռնար կությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
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համար. քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա-
յու  թյուններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժա-
նորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. գովազդ փոստով. 
հյուրանոցային գործունեության կառավա-
րում. ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավա քում տվյալների համակարգչային 
հիմապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնա կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմապաշարներում. 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 
խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և  ծառայությունների  ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց համար. 
գնման պատվերների մշակման գործ-
ընթացների 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. 
վաճառասեղանների վարձույթ, վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). առևտրային միջնորդություն 
(ծառայություն). արտահաստիքային աշխա-
տողների գործունեության կառավարում. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում 
և եզրափակում երրորդ անձանց համար. 
տվյալների էլեկտրոնային հիմապաշարներում 
տվյալների նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. ծախսերը փոխհատուցող 
ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումերը 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումերի մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավա-
տարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրություն-
ների գրանցում. գրանցամատյանների 
տեղեկատվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
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մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավորման, 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու-
թյան հարցում բիզնես- ծառայություններ. 
հեռուստախանութների ծրագրերի արտա-
դրություն. հասարակության հետ հաղոր-
դա կցման ռազմավարության վերաբերյալ 
խորհրդատվություն. խորհրդատվություն 
գովազդային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. սպորտային միջոցառումերի 
հովանավորմամբ ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում. մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ. ֆինան-
սական աուդիտ. թվային երաժշտության 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. նվերների ցանկի գրանցման 
ծառայություններ. թիրախային մարքեթինգ 
(շուկայավարում). գործարարության ժամանա-
կավոր  կառավարում. արտաքին գովազդ. 
պատկերասրահների միջոցով արվեստի 
գործերի մանրածախ վաճառք. վարչական 
օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. 

դաս 45. խորհրդատվություն մտավոր 
սեփականության հարցերով. գործերի 
կառավարում հեղինակային իրավունքի 
բնագավառում. մտավոր սեփականության 
լիցենզավորում. հսկողություն մտավոր 
սեփականության բնագավառում իրավա-
բանական անձանց համար. իրավաբանական 
հետազոտություններ. դատարանում իրա-
վունքների ներկայացում. ծրագրային ապա-
հովման լիցենզավորում (իրավաբանական 
ծառայություններ). դոմեն անունների գրանցում 
(իրավաբանական ծառայություններ). վե ճերի 
այլընտրանքային (արտադատարանային) 
լուծման ծառայություններ. իրավաբանա-
կան փաստաթղթերի նախապատրաստում. 
լիցեն զիաների իրավաբանական կառա-
վարում. երրորդ անձանց համար 
պայմանագրերի համաձայնեցման հետ 
կապված իրավաբանական ծառայություն-

ներ. իրավաբանական խորհրդատվություն 
մրցույթների հայտերին արձագանքելու վերա-
բերյալ. լիցենզավորում (իրավաբանական 
ծառայություններ) ծրագրային ապահովման 
հրապարակման շրջանակներում. իրավա-
բանական հսկողության ծառայություններ:

____________________

(210) 20190339 (111) 29232
(220) 26.02.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 26.02.2029
(730) «Գլոբալ փարթս» ՍՊԸ, Երևան, Հայկ 
Հովսեփյան 31, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ (#171f2d) և նարնջագույն (#ef3b24) 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. մատակարարման ծառայություն-
ներ երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում):

____________________

(210) 20190346 (111) 29233
(220) 26.02.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 26.02.2029
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետ-
ստվեննոստյու «Դելո պրավոյե», RU 
(442) 18.03.2019
(540) 
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(511) 
դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ). 

ակոնիտին. ալկալոիդներ բժշկական նպա-
տակների համար. ալգինատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ալգիցիդներ. ալդեհիդներ դեղագործական 
նպատակների համար. ոսկու ամալգամեր 
(սնդկազոդք) ատամերի համար. ատամա-
բուժական ամալգամեր (սնդկազոդք). 
ամինաթթուներ անասնաբուժական նպա-
տակների 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. բալզամեր 
(բալասաններ) բժշկական նպատակների 
համար. վիրակապային կալանդներ (բան-
դաժներ). ախտորոշիչ կենսաբանական 
մարկերներ բժշկական նպատակների համար. 
բիոցիդներ. բրոմ դեղագործական նպա-
տակների 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. ապա-
նեխված 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 միկրոօրգանիզմերի համար. 
ռադիոակտիվ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. ազոտաթթվական 
հիմային բիսմութ դեղագործական 
նպատակների համար. պատրինջի ջուր 
դեղագործական նպատակների համար. ծովի 
ջուր բուժիչ լոգանքների համար. հանքային 
ջրեր բժշկական նպատակների համար. 
ստորերկրյա տաք ջրեր. սննդային նրբա թելեր. 

կաղապարամոմեր ատամաբուժական նպա-
տակների համար. գազեր բժշկական 
նպատակների համար. գվայակոլ 
դեղագործական նպատակների համար. 
հեմատոգեն. հեմոգլոբին. հիդրաստին. 
հիդրաստինին. գլիցերին բժշկական 
նպատակների համար. գլիցերաֆոսֆատներ. 
խաղողաշաքար (գլյուկոզա) բժշկական 
նպատակների համար. բոգ (օձադեղ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
հորմոններ բժշկական նպատակների համար. 
մանանեխ դեղագործական նպատակների 
համար. մանանեխի սպեղանի. ցեխեր 
լոգանքների համար. բուժիչ ցեխեր. դեղնախեժ 
բժշկական նպատակների համար. գուրյուն-
բալզամ (բալասան) բժշկական նպատակների 
համար. օդը թարմացնող հոտազերծիչներ. 
հոտազերծիչներ, բացառությամբ մարդկանց և 
կենդանիների համար նախատեսվածների. 
հոտազերծիչներ հագուստի կամ մանածա-
գործվածքային արտադրանքի համար. 
դիաստազ (խմորիչ) բժշկական նպատակների 
համար. դիգիտալին. սննդային հանքային 
հավելումեր. սննդային հավելումեր. 
սպիտակուցային սննդային հավելումեր. 
սննդային հավելումեր կենդանիների համար. 
խմորիչի սննդային հավելումեր. սննդային 
հավելումեր ալգինատից. սննդային 
հավելումեր խաղողաշաքարից (գլյուկոզայից). 
սննդային հավելումեր կազեինից. սննդային 
հավելումեր լեցիթինից. սննդային հավելումեր 
կտավատի սերմի յուղից. սննդային հավելում-
ներ ակնամոմից. սննդային հավելումեր 
պրոտեինից. սննդային հավելումեր 
պրոտեինից կենդանիների համար. սննդային 
հավելումեր մայր մեղվի կաթից. սննդային 
հավելումեր բույսերի ծաղկափոշուց. սննդային 
հավելումեր ցորենի ծիլերից. սննդային 
հավելումեր կտավատի սերմերից. սննդային 
հավելումեր ֆերմենտներից. խմորիչներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
դոնդողանյութ (ժելատին) բժշկական նպա-
տակների համար. ձկան յուղ. իզոտոպներ 
բժշկական նպատակների համար. միջատա-
սպան միջոցներ. յոդ դեղագործական 
նպատակների համար. յոդիդներ դեղա-
գործական նպատակների համար. ալկալիա-
կան մետաղների յոդիդներ դեղագործական 
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նպատակների համար. յոդաֆորմ. կալոմել 
(ֆունգիցիդ). թթու գինեքար դեղագործա կան 
նպատակների համար. գինեքար դեղա-
գործական 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. գխտորա-
թթու 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 բուժական 
նպատակների համար. կոկաին. կոլոդիում 
դեղագործական նպատակների համար. 
հակակոշտուկային օղակներ ոտքերի համար. 
դեղերով տոգորված կոնֆետներ. արջընկույզի 
կեղև (տոնուսը բարձրացնող միջոց) բժշկական 
նպատակների համար. ծառերի կեղևներ 
դեղագործական նպատակների համար. մայրու 
կեղև, որն օգտագործվում է որպես ռեպելենտ՝ 
վանիչ նյութ. կենդուրանգի կեղև բժշկական 
նպատակների համար. կրոտոնի կեղև. 
մանգրենու կեղև դեղագործական նպատակ-
ների համար. միրոբալանի կեղև դեղագործա-
կան նպատակների համար. քինաքինայի 
(խինինի) կեղև բժշկական նպատակների 
համար. բուժական անասնակեր կենդանիների 
համար. բուժիչ արմատներ. խավարծիլի 
արմատներ դեղագործական նպատակների 
համար. ծվատուք բժշկական նպատակների 
համար. օսլա դիետիկ կամ դեղագործական 
նպատակների համար. կրեոզոտ (փայտի 
տոգորանյութ) դեղագործական նպատակների 
համար. արյուն բժշկական նպատակների 
համար. մշակաբույսեր կենսաբանական 

հյուսվածքներից անասնաբուժական նպա-
տակների համար. մշակաբույսեր կենսա-
բանական հյուսվածքներից բժշկական 
նպատակների համար. միկրոօրգանիզմերի 
մանրէախմբեր բժշկական կամ անասնա-
բուժական նպատակների համար. կուրարե 
(ուժեղ թույն). լաքեր ատամերի համար. 
մատուտակ դեղագործական նպատակների 
համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) դեղա-
գործական նպատակների համար. սառնա-
շաքարներ բժշկական նպատակների համար. 
կպչուն սպեղանիներ. դեղեր փորկապության 
դեմ. լեցիթին բժշկական նպատակների համար. 
լոսյոններ անասնաբուժական նպատակների 
համար. շների համար լոսյոններ ընդգրկված 
5-րդ դասում. լոսյոններ դեղագործական 
նպատակների համար. քսանյութեր ինտիմ 
նպատակների համար. լյուպուլին դեղա-
գործական 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) ատամերի 
համար. ատամաբուժական հղկանյութեր. 
նյութեր ատամերի ծեփապատճենների 
համար. նյութեր ատամալցման համար. 
բժշկական վիրակապման նյութեր. 
վիրաբուժական վիրակապման նյութեր. 
դեղամիջոցներ. դեղամիջոցներ անասնա-
բուժական նպատակների համար. դեղա-
միջոցներ շիճուկաբուժության համար. 
դեղամիջոցներ մարդու համար. ատամա-
բուժական դեղամիջոցներ. մենթոլ. միքստու-
րաներ. մոլեսկին (բամբակե գործվածք) 
բժշկական նպատակների համար. նշի կաթ 
դեղագործական նպատակների համար. մայր 
մեղվի կաթ դեղագործական նպատակների 
համար. կաթնային ֆերմենտներ դեղա-
գործական նպատակների համար. իռլանդական 
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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 նպատակ ների 
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) դեղա-
գործական նպատակների համար. պեպտոն ներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ջրածնի պերօքսիդ բժշկական նպատակների 
համար. մանկական սնունդ. բժշկական 
տզրուկներ. արյան պլազմա. բժշկական 
նպատակներով օգտագործվող աչքի 
վիրակապեր. վիրակապեր տաք կոմպրեսների 
համար. վիրակապեր կոմպրեսների համար. 
ուսի վիրաբուժական վիրակապեր. խանձա-
րուրներ (մանկական տակաշորեր). խանձա-
րուրներ 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-
բուժական նպատակների համար. բալա-
սանային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. սպիտակուցային 

պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. բիսմութի պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
վիտամինային պատրաստուկներ. ախտորոշ-
ման պատրաստուկներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. ախտորոշման 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. բուժիչ պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. պատրաստուկներ թութքը բուժելու 
համար. պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկները 
բուժելու համար. պատրաստուկներ կորյա կային 
հիվանդությունները բուժելու համար. 
պատրաստուկներ ատամերի դուրս գալը 
հեշտացնելու համար. պատրաստուկներ 
այրվածքները մշակելու համար. բժշկական 
պատրաստուկներ ծխեցման համար. 
պատրաստուկներ օրգանաբուժության համար. 
պատրաստուկներ օդը մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար, 
բժշկական նպատակների համար. պատրաս-
տուկներ բրոնխները լայնացնելու համար. 
պատրաստուկներ սեռական ակտիվությունը 
պակասեցնելու համար. պատրաստուկներ 
մանրէազերծման համար. պատրաստուկներ 
հողը մանրէազերծելու համար. պատրաս-
տուկներ կոշտուկները հեռացնելու համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ թեփը 
հեռացնելու համար. պատրաստուկներ վնասա-
տու կենդանիներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ տնային սնկերը ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ միջատների 
թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկների ոչնչացման 
համար. պատրաստուկներ ցամաքային 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար. պատրաստուկներ 
հպաոսպնյակների մաքրման համար. կրային 
պատրաստուկներ դեղագործական նպատակ-
ների համար. լոգանքների պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. բժշկական 
պատրաստուկներ մազերն աճեցնելու համար. 
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ափիոնային պատրաստուկներ. հակասպորային 
պատրաստուկներ. պատրաստուկներ հալվե 
վերայից դեղագործական նպատակների 
համար. միկրոտարրերով պատրաստուկներ 
մարդկանց և կենդանիների համար. 
սուլֆամիդային պատրաստուկներ (դեղորայ-
քային պատրաստուկներ). դեղագործական 
պատրաստուկներ. դեղագործական պատրաս-
տուկներ արևայրուքի դեմ. ֆերմենտային 
(խմորիչ) պատրաստուկներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. ֆերմենտային (խմորիչ) 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. քիմիա-դեղագործական պատրաս-
տուկներ. քիմիական պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
քիմիական պատրաստուկներ հղիության 
ախտորոշման համար. քիմիական պատրաս-
տուկներ 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 
ջրային լուծույթ դեղագործական նպատակների 
համար. լուծիչներ կպչուն սպեղանիները 
հեռացնելու համար. հեշտոցային լուծույթներ 
բժշկական նպատակների համար. լուծույթներ 

հպաոսպնյակների համար. քիմիական 
ռեակտիվներ բժշկական կամ անասնա-
բուժական նպատակների համար. ռետին 
բժշկական նպատակների համար. ռետին 
ատամաբուժական 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. ծխախոտ չպարունակող սիգարետներ 
բժշկական նպատակների համար. օշարակներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
բևեկնայուղ դեղագործական նպատակների 
համար. կթելու ժամանակ օգտագործվող քսուք. 
քսուքներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. քսուքներ բժշկական նպատակների 
համար. կաթնային չոր խառնուրդներ 
մանկական սննդի համար. քնաբերներ. խմելու 
սոդա դեղագործական նպատակների համար. 
լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. աղեր հանքային ջրերով լոգանքի 
համար. աղեր բժշկական նպատակների 
համար. կալիումի աղեր բժշկական 
նպատակների համար. նատրիումի աղեր 
բժշկական նպատակների համար. հոտոտելի 
աղեր. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող 
աղեր. ածիկ դեղագործական նպատակների 
համար. սերմահեղուկ արհեստական 
բեղմավորման համար. սպիրտ դեղա-
գործական նպատակների համար. բժշկական 
սպիրտ. ազնիվ մետաղների համահալվածքներ 
ատամաբուժական նպատակների համար. 
հասկաժանգ դեղագործական նպատակների 
համար. սառեցնող հեղուկացիրներ բժշկական 
նպատակների համար. օժանդակ միջոցներ 
բժշկական նպատակների համար. կապակցող 
միջոցներ բժշկական նպատակների համար. 
որդաթափ միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ. 
ախտահանիչներ. ախտահանիչ միջոցներ 
հիգիենիկ նպատակների համար. ախտահանիչ 
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միջոցներ քիմիական զուգարանների համար. 
հեշտոցային լվացման միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար. բժշկական նպա-
տակներով օգտագործվող միջոցներ ախորժակը 
ճնշելու համար. բժշկական միջոցներ նիհարելու 
համար. միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. բժշկական միջոցներ ատամի խոռոչի 
խնամքի համար. ջերմ 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 հակաբեղմավորիչ միջոցներ. 
միջոցներ մակաբույծների դեմ. ցավամոքիչ 
միջոցներ. լուծողական միջոցներ. տոնուսը 
բարձրացնող միջոցներ (դեղային պատրաս-
տուկներ). մարսողությանը նպաստող դեղա-
գործական միջոցներ. նյարդերը ամրապնդող 
միջոցներ. սնուցիչ միջավայրեր մանրէների 
կուլտուրաների համար. ստերոիդներ. 
ստրիխնին. շիճուկներ. արևայրուքի հաբեր. 
հաբեր ախորժակը զսպելու համար. հաբեր 
նիհարելու համար. հաբեր հազի դեմ. յույուբա. 
հաբեր-հակաօքսիդանտներ. հիգիենիկ տամ-
պոններ կանանց համար. վիրախծուծներ, 
տամպոններ վերքերը բուժելու համար. թիմոլ 
դեղագործական նպատակների համար. ծխելու 
խոտեր բժշկական նպատակների համար. 
դեղաբույսեր. տրանկվիլիզատորներ. վիրա-
բուժական հյուսվածքապատվաստներ կենդանի 
հյուսվածքներից. հիգիենիկ կիսավարտիքներ 
անմիզապահությամբ տառապողների համար. 
կանացի հիգիենիկ կիսավարտիքներ. երեխա-
ների կիսավարտիք-տակաշորեր. փայտածուխ 
դեղագործական նպատակների համար. սամիթ 
բժշկական նպատակների համար. ճենապակի 
ատամի պրոթեզների համար. ֆենոլներ 
դեղագործական նպատակների համար. ֆեր-
մենտներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. ֆերմենտներ բժշկական նպատակների 
համար. ֆերմենտներ դեղագործական նպա-
տակների համար. ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) 

դեղագործական նպատակների համար. 
ֆոսֆատներ դեղագործական նպատակների 
համար. ֆունգիցիդներ. քինին բժշկական 
նպատակների համար. քինոլին բժշկական 
նպատակների համար. հաց շաքարախտով 
հիվանդների համար. քլորաֆորմ. ծծմբածաղիկ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ցեմենտ կենդանիների սմբակների համար. 
ոսկրացեմենտ վիրաբուժական և ոսկրա-
բուժական նպատակների համար. ատամի 
ցեմենտներ. բուժիչ թեյեր. խոտային թեյեր 
բժշկական նպատակների համար. էվկալիպտ 
(նիվենի) դեղագործական նպատակ ների 
համար. ծխախոտի լուծամզուքներ (էքս-
տրակտներ) (միջատասպաններ). գայլուկի 
լուծա մզուքներ (էքստրակտներ) դեղագոր-
ծական նպատակների համար. էլիքսիրներ 
(դեղագործական պատրաստուկներ). պարզ 
եթերներ դեղագործական նպատակների 
համար. բարդ եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. բարդ ցելյուլոզային 
(թաղանթանյութային) եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. պարզ ցելյուլոզային 
(թաղանթանյութային) եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. առնետի թույներ. 
թույներ. մանրէական թույներ. յալապա 
(լուծողականներ). բուժիչ օճառներ. բուժական 
մերսման մոմեր. ասաիի փուշու հիմքի վրա 
սննդային հավելումեր. վիտամինային 
հավելումերով սպեղանալաթեր. սննդային 
հավելումեր կոսմետիկական ազդեցությամբ. 
նիկոտինային ծամոն (խեժ) ծխելուց հրա-
ժարվելու համար. նիկոտինային սպեղանալաթ 
ծխելուց հրաժարվելու համար:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20190352  (111) 29234
(220) 27.02.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 27.02.2029
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվեն-
նոստյու «Միլանիա Հոում», RU 
(442) 18.03.2019
(540) 
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացա-

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. հեռահա-
ղոր դակցական ծառայությունների բաժանոր-
դագրում երրորդ անձանց համար. 
ներմուծման–արտահանման գործա կա լու-
թյունների ծառայություններ. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառայություններ. գովազդային գործա-
կալությունների ծառայություններ. ինքնարժեքի 
վերլուծություն. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար. առևտրային 
աուդիտ. ֆինանսական աուդիտ. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու-
թյան հարցում բիզնես–ծառայություններ. 
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ. տվյալների ավտոմատացված 
հիմապաշարների վարում. հաշվապահական 
գրքերի վարում. հաշիվների ապրանքա-
գրերի տրամադրում. ապրանքների 
ցուցադրում. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրա սենյակային աշխատանքներ). 
հասա րակական կարծիքի հետազոտում. 
շուկայի ուսումասիրություն. գործնական 
տեղեկատվություն. առևտրային տեղեկա-

տվություն և խորհուրդներ սպառողներին 
ապրանքների և ծառայությունների ընտրու-
թյան հարցում. հետազոտություններ 
գործա րարության ասպարեզում. կոնյունկ-
տուրային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետազոտություններ. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
աշխա տակիցների հաստիքների համալրում. 
խորհրդատվություն գործարարության կառա-
վարման և կազմակերպման հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնա  կազմը կառավարելու հարցերով. 
մասնագիտական խորհրդատվություն գործա-
րարության ասպարեզում. հասարակության 
հետ հաղորդակցման ռազմավարության 
վերա բերյալ խորհրդատվություն. խորհրդա-
տվություն գովազդային հաղորդակցության 
ռազմավարության վերաբերյալ. գովազդի 
մանրակերտում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
մարքեթինգ (շուկայավարում) ծրագրային 
ապահովման հրապարակման շրջանակներում. 
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում). 
ստեղծագործների և կատարողների գործերի 
կառավարում. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. կենսագրական տվյալների գրում 
այլ անձանց համար. գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում. մամուլի տեսություն. 
գրանցամատյանների տեղեկատվության թար-
մացում և պահում. տվյալների էլեկտրոնային 
հիմապաշարներում տվյալների նորացում 
և պահում. գովազդային նյութերի նորացում. 
տեքստի մշակում. նախապես գրառված 
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
թվային երաժշտության ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. նորաձևության ցուցադրու թյան 
կազմակերպում գովազդային նպատակներով. 
առևտրական ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առևտրային կամ գովազդային 
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նպատակներով. ցուցափեղկերի ձևավորում. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. առևտրային 
գործունեության գնահատում. վճարման 
փաստաթղթերի նախապատրաստում. տեղե-
կատվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար. 
երաշխավորների որոնում. վարչական 
օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար-
կությունների կառավարման հարցերում. 
առևտրային միջնորդություն (ծառայություն). 
գործարար տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ – կայքերի միջոցով. գործարար և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում. առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում գնողներին և 
ապրանքներ և ծառայություններ վաճառող-
ներին. առևտրային կամ գովազդային նպատակ-
ներով վեբ – կայքերի ցանկի տրամադրում. 
մանրածախ վաճառքի նպատակով ապրանք-
ների ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
տնտեսական կանխատեսում. աճուրդային 
վաճառք. պատկերասրահների միջոցով 
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար, այդ թվում` ապրանքների մեծածախ 
և մանրածախ վաճառք. սպորտային 
միջոցառումերի հովանավորմամբ ապրանք-
ների և ծառայությունների խթանում. 
հեռուստախանութների ծրագրերի արտա-
դրություն. գովազդային ֆիլմերի արտա-
դրություն. գրասենյակային սարքերի և 
ապարատների վարձույթ. գովազդային 
ժամանակի վարձույթ զանգվածային 
տեղեկատվության բոլոր միջոցներում. 
գովազդային նյութերի վարձույթ. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. 
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. 
վաճառքի ցուցափեղկերի (ստենդների) 
վարձույթ. վաճառասեղանների վարձույթ. 
լուսապատճենահանող սարքավորման 
վարձույթ. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. ռադիոգովազդ. հայտարա-
րությունների փակցնում. նմուշների 
տարածում. գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային նյութերի առաքում. տվյալների 

և գրավոր հաղորդագրությունների գրանցում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. արտաքին գովազդ. գովազդ 
փոստով. հեռուստագովազդ. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. վիճակագրական տվյալների 
հավաքում և տրամադրում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմապաշարներում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալ-
ների համակարգչային հիմապաշար-
ներում. խորհրդատվություն գործարարության 
կառավարման հարցերով. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. առևտրային գործարքների 
համաձայնեցում և եզրափակում երրորդ 
անձանց համար. տեղեկատվական ցանկի 
կազմում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. հարկային հայտարարա-
գրերի կազմում. հաշվետվությունների 
կազմում հաշիվների վերաբերյալ. հեռուստա-
մարքեթինգի ծառայություններ. հոգեբա նա-
կան տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ վաճառք. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. 
գործարարության ժամանակավոր կառա-
վարում. արտաքին վարչական կառա-
վարում ընկերությունների համար. 
հյուրանոցային գործունեության կառավարում. 
արտահաստիքային աշխատողների գործու-
նեության կառավարում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում. 
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի 
կառավարում. գնման պատվերների 
մշակման գործընթացների կառավարում. 
ծառայություններ հասարակական հարա-
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բերությունների բնագավառում. մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ. մանե-
կենների ծառայություններ ապրանքները 
գովազդելու կամ խրախուսելու համար. 
մեքենագրման ծառայություններ. շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ. հանդի-
պումերի մասին հիշեցնելու ծառայություններ 
(գրասենյակային գործառույթներ). վեբ – կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. ձեռնարկություն ները 
տեղափոխելու հետ կապված ծառայու թյուն ներ. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. վաճառքի օժանդակման 
համար որոնման համակարգի օպտիմալացում. 
հանդիպումերը ծրագրելու ծառայություններ 
(գրասենյակային գործառույթներ). նվերների 
ցանկի գրանցման ծառայություններ. գների 
համեմատման ծառայություններ. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). քարտուղարական ծառայություններ. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում և 
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապա-
հովում), այդ թվում` ապրանքների մեծածախ 
և մանրածախ վաճառք. սղագրական 
ծառայություններ. ենթակապալառուի ծառա-
յու թյուններ (առևտրային (կոմերցիոն) օգնու-
թյուն). հեռախոսազանգերին պատաս խանելու 
ծառայու թյուններ   բացա կայող   բաժանորդների   
համար. լուսա պատճենահանման ծառա-
յու  թյուններ. գործարարության արդյունա-
վետության փորձաքննական ծառայություններ:   
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20190353 (111) 29235
(220) 27.02.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 27.02.2029
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչենոյ Օտվետ-
ստվեննոստյու «Միլանիա Հոում», RU 
(442) 18.03.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի). ապերիտիֆներ. արակ 
(բրնձի կամ եղեգի օղի). բայցզյու (չինական 

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. հեռա-
հաղորդակցական ծառայությունների բաժա-
նորդագրում երրորդ անձանց համար. 
ներմուծման–արտահանման գործակա լու-
թյունների ծառայություններ. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառայություններ. գովազդային գործա կա-
լությունների ծառայություններ. ինքնարժեքի 
վերլուծություն. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար. առևտրային 
աուդիտ. ֆինանսական աուդիտ. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու-
թյան հարցում բիզնես–ծառայություններ. 
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ. տվյալների ավտոմատացված 
հիմապաշարների վարում. հաշվապահական 
գրքերի վարում. հաշիվների ապրանքագրերի 
տրամադրում. ապրանքների ցուցադրում. 
հաղորդագրությունների գրառում (գրա-
սենյակային աշխատանքներ). հասա-
րակական կարծիքի հետազոտում. 
շուկայի ուսումասիրություն. գործնական 
տեղեկատվություն. առևտրային տեղեկա-
տվություն և խորհուրդներ սպառողներին 
ապրանքների և ծառայությունների ընտրության 
հարցում. հետազոտություններ գործա-
րարության ասպարեզում. կոնյունկտու-
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րային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետա  զոտություններ. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
աշխատակիցների հաստիքների համալրում. 
խորհրդատվություն գործարարության կառա-
վարման և կազմակերպման հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների 
անձնա կազմը կառավարելու հարցերով. 
մասնագիտական խորհրդատվություն գործա-
րարության ասպարեզում. հասարակության 
հետ հաղորդակցման ռազմավարության վերա-
բերյալ խորհրդատվություն. խորհրդատվու-
թյուն գովազդային հաղորդակցության 
ռազմավարության վերաբերյալ. գովազդի 
մանրակերտում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
մարքեթինգ (շուկայավարում) ծրագրային 
ապահովման հրապարակման շրջանակներում. 
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում). 
ստեղծագործների և կատարողների գործերի 
կառավարում. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. կենսագրական տվյալների գրում 
այլ անձանց համար. գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում. մամուլի տեսություն. 
գրանցամատյանների տեղեկատվության թար-
մացում և պահում. տվյալների էլեկտրոնային 
հիմապաշարներում տվյալների նորացում 
և պահում. գովազդային նյութերի նորացում. 
տեքստի մշակում. նախապես գրառված 
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
թվային երաժշտության ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. նորաձևության ցուցա դրու թյան 
կազմակերպում գովազդային նպատակներով. 
առևտրական ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. ցուցափեղկերի ձևավորում. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. առև տրային 
գործունեության գնահատում. վճարման 
փաստաթղթերի նախապատրաստում. 

տեղեկատվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար. 
երաշխավորների որոնում. վարչական 
օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար-
կությունների կառավարման հարցերում. 
առևտրային միջնորդություն (ծառայություն). 
գործարար տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ – կայքերի միջոցով. գործարար և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում. 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. պատկերասրահների միջոցով 
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ 
անձանց համար, այդ թվում` ապրանքների 
մեծածախ և մանրածախ վաճառք. սպոր-
տային միջոցառումերի հովանավորմամբ 
ապրանք ների և ծառայությունների խթա-
նում. հեռուստախանութների ծրագրերի 
արտադրություն. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. գրասենյակային սարքերի 
և ապարատների վարձույթ. գովազդային 
ժամանակի վարձույթ զանգվածային 
տեղեկատվության բոլոր միջոցներում. 
գովազ դային նյութերի վարձույթ. 
գովազդային վահանակների վարձույթ. 
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. 
վաճառքի ցուցափեղկերի (ստենդների) 
վարձույթ. վաճառասեղանների վարձույթ. 
լուսապատճենահանող սարքավորման 
վարձույթ. գովազդային տեքստերի հրա-
տարակում. ռադիոգովազդ. հայտա-
րարությունների փակցնում. նմուշների 
տարածում. գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային նյութերի առաքում. տվյալների 
և գրավոր հաղորդագրությունների գրան-
ցում. գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. արտաքին գովազդ. գովազդ 
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փոստով. հեռուստագովազդ. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. վիճակագրական տվյալների 
հավաքում և տրամադրում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմապաշարներում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալ-
ների համակարգչային հիմապաշարներում. 
խորհրդատվություն գործարարության 
կառա վարման հարցերով. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. առևտրային գործարքների 
համաձայնեցում և եզրափակում երրորդ 
անձանց համար. տեղեկատվական ցանկի 
կազմում առևտրային կամ գովազդային նպա-
տակներով. հարկային հայտարարագրերի 
կազմում. հաշվետվությունների կազմում հաշիվ-
ների վերաբերյալ. հեռուստամարքեթինգի 
ծառա  յություններ. հոգեբանական տես-
տավորում աշխատողներ ընտրելիս. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ վաճառք. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. 
գործարարության ժամանակավոր 
կառա  վարում. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. 
հյուրանոցային գործունեության կառավարում. 
արտահաստիքային աշխատողների գործու-
նեության կառավարում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում. 
հաճախ ճանապարհորդողների ծրագրերի 
կառավարում. գնման պատվերների մշակ-
ման գործընթացների կառավարում. 
ծառայություններ հասարակական հարա-
բերությունների բնագավառում. մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ. մանե-
կենների ծառայություններ ապրանքները 
գովազդելու կամ խրախուսելու համար. 

մեքենագրման ծառայություններ. շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ. հանդի-
պումերի մասին հիշեցնելու ծառայություն ներ 
(գրասենյակային գործառույթներ). վեբ – կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. ձեռնարկու թյունները 
տեղափոխելու հետ կապված ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ. վաճառքի օժանդակման 
համար որոնման համակարգի օպտիմալացում. 
հանդիպումերը ծրագրելու ծառայություններ 
(գրասենյակային գործառույթներ). նվերների 
ցանկի գրանցման ծառայություններ. գների 
համեմատման ծառայություններ. գովազ դային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). քարտուղարական ծառայություններ. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում և 
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապա-
հովում), այդ թվում` ապրանքների մեծա-
ծախ և մանրածախ վաճառք. սղագրական 
ծառայություններ. ենթակապալառուի ծառա-
յություններ (առևտրային (կոմերցիոն) օգնու-
թյուն). հեռախոսազանգերին պատաս խանելու 
ծառայություններ բացա կայող բաժանորդների 
համար. լուսապատճենահանման ծառայու -
թյուններ. գործա րարության արդյունա-
վետության փորձաքննական ծառայություններ:   
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20190364 (111) 29236
(220) 27.02.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 27.02.2029
(730) «Ադիմիս» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 7, 
բն. 31, AM 
(442) 18.03.2019
(540) 
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(526) «beauty loft» գրառում ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառա-
յու թյուններ. վարսավիրանոցների ծառայու-
թյուններ. մատնահարդարում. դաջում. գեղա գետ   
դիմահարդարների    ծառայություններ. մազա-
հեռացում մոմով. պիրսինգ:

____________________

(210) 20190367  (111) 29237
(220) 28.02.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 28.02.2029
(730) Վարշամ Ղարիբյան, ք. Երևան, Եղիա-
զարյան 10, AM 
(442) 18.03.2019
(540) 

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

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

____________________

(210) 20190401  (111) 29238
(220) 04.03.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 04.03.2029
(730) «ԹիԷյՋի» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորքի 6-րդ 
զանգվ., Լյուքսեմբուրգի փ., 1-ին նրբ., շ. 3, բն. 
9, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(526) «CREATIVE INTERIOR SOLUTIONS» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կապույտ, մանուշակագույն, դեղին և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ինտերիերի պարագաների 
վաճառք:

____________________

(210) 20190405 (111) 29239
(220) 04.03.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 04.03.2029
(730) «Ռիվալ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Ագաթան-
գեղոսի 7/286, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

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

դաս 11. ծորակներ. խողովակներ (սանիտա-
րա տեխնիկական համակարգերի մասեր).

դաս 25. հագուստ. 
դաս 35. առևտուր:

____________________

(210) 20190410  (111) 29240
(220) 05.03.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 05.03.2029
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 01.04.2019
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(540) 

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

դաս 20. դռների ոչ մետաղական մուրճիկ-
ներ. սղոցասեղաններ (կահույք). փչովի կահույք. 
ոչ մետաղական ելարաններ. ոչ մետաղական 
բռնատեղեր լոգարանների համար. անուրներ 
ոչ մետաղական խողովակներն ամրակապելու 
համար. ցուցասեղաններ թանկարժեք իրերի 
համար. հատակի գորգիկներ քնելու համար. 
ոչ մետաղական բացովի օղակներ բանալիների 
համար. անշարժ ոչ մետաղական բաշխիչներ 
շների մացուկների տոպրակների համար. 
դռների ոչ մետաղական կամ կաուչուկից 
սահմանափակիչներ. պատուհանների ոչ մետա-
ղական կամ կաուչուկից սահմանափակիչ ներ. 
պատուհանների ոչ մետաղական հողմային 
մղլակներ, կեռիկներ. պատուհանների ոչ մետա-
ղական հենակներ. դռների ոչ մետաղական 
հենակներ. ոչ մետաղական գործիքատուփեր. 
ոչ մետաղական արկղեր գործիքների համար. 
դարակաշարեր. ոչ մետաղական կախիչներ 
պայուսակների համար. պլաստիկից 
բանալիներ. ոչ մետաղական բարձակներ 
կահույքի համար. պլաստմասսայե պիտակներ. 
բարձակներ (կահույք). գրապահարաններ. 
հատակադիր կախիչներ կոստյումերի 
համար. ոչ մետաղական կանիստրներ. 
պլաստմասսայե սեղմակներ պարկերը, 
պայուսակները կնքելու համար. մանկական 
մահճակալների պաշտպանիչ թափարգելներ, 
բացառությամբ, անկողնային սպիտակեղենի. 

փայտից կամ պլաստմասսայից արկղեր. 
մանկական մահճակալներ. նորածիններին 
տեղափոխելու կողովներ. ոտիկներ կահույքի 
համար. կարճ ոտիկներ կահույքի համար. 
զգեստապահարաններ. աթոռակներ ոտքերի 
համար. ոչ մետաղական մեխեր կոշիկների 
համար. կոշիկների ոչ մետաղական 
կրնկատակեր. փայտից, մոմից, գիպսից կամ 
պլաստիկից խաչելություններ, բացառությամբ, 
ոսկերչական իրերի. նավթի արտահոսքի 
համար ոչ մետաղական բեռնարկղեր. փչովի 
մահճակալներ, ոչ բժշկական նպատակներով. 
ճամբարային (տուրիստական) ներքնակներ. 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսված պլաստմասսայե հարթակներ. 
աթոռներ ցնցուղ ընդունելու համար. գլուխը 
պահելու բարձիկներ մանուկների համար. դիրքի 
կայունացման բարձիկներ մանուկների համար. 
գլխի դիրքավորման բարձեր մանուկների 
համար. ձեռքի ոչ մետաղական դրոշակաձողեր. 
խցաններ, ոչ ապակյա, մետաղյա կամ 
ռետինե. դռները փակելու ոչ մետաղական, 
ոչ էլեկտրական սարքեր. ոչ մետաղական 
անվակներ բացովի դռների համար. լոգանքի 
նստատեղեր երեխաների համար. ծնկներին 
դրվող փոքրիկ գրասեղաններ. դյուրակիր 
գրասեղաններ:

____________________

(210) 20190417  (111) 29241
(220) 06.03.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 06.03.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Զարուհի Կարա-
պետյան, Անդրանիկի 116, բն. 41, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 
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(526) «Guest House» գրառում ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, դեղին, բաց շագանակագույն և շագա-
նակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հյուրատների ծառայություններ:
____________________

(210) 20190424  (111) 29242
(220) 07.03.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 07.03.2029
(730) Թայ Ինք., US 
(442) 01.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 28. փափուկ խաղալիքներ։

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20190448 (111) 29243
(220) 12.03.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 12.03.2029
(730) «Արմգար պրոդ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Արարատ, Սահմանապահների 5, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 

ջրի  մուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). դոնդող. սննդային 
ճարպեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային 
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն 

երշիկ. արգանակներ. բաղադրություններ 
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար. 
պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն. կար-
տոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային 
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. 
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. մանր 
վարունգ (թթու դրած). պահածոյացված 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
սննդային յուղ. սերուցք (կաթնամթերք). 
պանիրներ. շաքարած մրգեր. կրոկետներ. 
անկենդան խեցգետնանմաններ. խուրմա. 
կաթ. անկենդան խեցգետիններ. ձկան 
սուկի. շրդանային մակարդներ. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. մրգային 
դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ. 
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս. 
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր 
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. 
յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների 
համար. անկենդան ծովատառեխ. օմարներ 
(անկենդան). եգիպտացորենի սննդային 
յուղ. սննդային յուղ արմավենու կորիզից. 
քնջութի սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ. 
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի 
դեղնուց. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ. 
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու 
համար. մսային լուծամզուքներ (էքստրակտ ներ). 
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնա-
մթերք. լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. 
պահածոյացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ 
(բացի հրուշակեղենից). սննդային ոսկրածուծ. 
միդիաներ (խեցեմորթներ) անկենդան. 
կակղամորթներ անկենդան. արմավենու 
սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի 
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված 
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի 
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. 
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի 
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի 
սննդային ճարպ. մրգային աղցաններ. 
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անկենդան սարդինա ձուկ. սաղմոն 
(անկենդան). կենդանական սննդային 
ճարպեր. թյուննոս (անկենդան). տոմատի 
հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ. 
պահածոյացված գետնասնկեր. ընտանի 
թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ալգինատներ 
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած 
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված 
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային 
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ. 
ձկան հիմքով սննդամթերք. մրգային 
չիպսեր. խխունջներ (անկենդան). սպիրտի 
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար 
պատրաստված ծաղկափոշի. սղոցաձև 
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյացված 
ձուկ. պահածոյացված միս. մանր 
ծովախեցգետիններ (անկենդան). խխունջի 
ձվեր. սոյայի շոռ. հարած սերուցք. խոզի միս. 
ուտելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. ձկան 
ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. 
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ. 
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ), 
անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). 
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի 
թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի 
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. 
կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. 
լոռամրգի մրգանույշ. թահինի (մածուկ քնջութի 
հատիկներից). հումուս (խյուս սիսեռից). 
պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ. թեթև 
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ. 
կիմչի (սննդամթերք ֆերմենտացված բանջա-
րեղենների հիմքով). սոյայի կաթ. կաթնային 
կոկտեյլներ. այվար (պահածոյացված պղպեղ). 
արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. 
ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի 
մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված 
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվե-
վերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի 
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ 
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական 
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից). 
խտացրած կաթ. թթվասեր (թթվեցրած 

սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային 
խմորումով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած 
կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. 
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար. նշի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի 
փոշի. յակիտորի. բուլգոգի (կորեական մսային 
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ. 
պահածոյացված հատապտուղներ. գուակամոլե 
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել. 
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակների 
համար. սառեցումով չորացրած միս. 
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերուցքներ. 
սառեցումով չորացրած բանջարեղեն. առա-
ջին սառը մամլման եղանակով ստացված 
ձիթապտղի սննդային յուղ. գալբի (կորեական 
ճաշատեսակ- խորոված, տապակած միս). 
էսկամոլես (մրջյունների ուտելի թրթուրներ). 
ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված 
քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով 
հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով 
խմորագնդիկներ. նրբերշիկներ հոթ-
դոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ 
փայտիկների վրա (կորնդոգեր). սոյայի ձեթ 
սննդի համար. կաթի փոխարինիչներ. նուշի 
կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ 
գետնընկույզի կաթի հիմքով. բնական կամ 
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար. 
կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած ձողաձուկ). 
կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. մամլած 
մրգային խմոր. յուբա (սոյայի ծնեբեկ). սոյայի 
բլիթներ. տոֆուի բլիթներ. թաժին (մսով, ձկով 
կամ բանջարեղենով պատրաստված կերակուր).

դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). 
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. 
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. համեմանք. հաց անխաշ խմորից. 
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային 
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գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. կոն-
ֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք). 
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ), 
կարրի (ամոքանք). հացահատիկային 
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ 
(սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. 
նշակարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք). համե-
մունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի 
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած 
սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. 
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ 
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի. 
կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի 
համար. քրքում. բնական քաղցրացնող նյու-
թեր. ամոքանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ 
պղպեղ. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր. 
եգիպտացորենի ալյուր. մանանեխի փոշի. 
գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. 
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային 
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի 
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի). 
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքա-
հունց խմոր հրուշակեղենի համար. կոճապղպեղ 
(ամոքանք). կապակցող նյութեր պաղպաղակի 
համար. բնական կամ արհեստական սառույց. 
սառույց սառեցման համար. գլյուկոզա 
խոհարարական նպատակների համար. 
սննդային սնձան (սպիտակուցային նյութ). 
սննդային ձավարներ. քացախ. կետչուպ (սոուս). 
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և 
կաթով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպե-
լիքներ. մակարդներ. խմորիչներ. կապակցող 
նյութեր երշիկեղենի համար. մակարուն 
(նշով թխվածք). մակարոններ. աղացած 
եգիպտացորեն. բոված եգիպտացորեն. հաց. 
ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե օշարակ, կերամափի 
օշարակ. անանուխ (դաղձ) քաղցրավենիքի 
համար. մեղր. մաքրած գարի. մանանեխ. 
մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). կուտապներ. 
գարեձավար. սենդվիչներ. պաստեղներ 
(հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային հրուշա-
կեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. 

պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի 
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). փա թիլներ (հացահատիկային 
արտա դրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս 
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի 
համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. 
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար. 
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. 
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի 
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. 
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցանների 
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. 
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո 
(համեմունք) /սոյայի խյուս (համեմունք). 
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի 
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա 
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար). 
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պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով 
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. 
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս). 
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու 
համար. կտավատի սերմ խոհարարական 
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային 
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունա-
կությամբ. գինեքարաթթու խոհարարական 
նպա տակների համար. գլյուտենային 
հավելույթներ խոհարարական նպատակների 
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ-
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար. 
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. մանրացրած 
սխտոր (համեմունք). բաոցզի (չինական 
կարկանդակներ). բրնձե խմոր խոհարարական 
նպատակների համար. ցզյաոցզի (չինական 
պելմեններ). ռամեն (ճապոնական ճաշատեսակ 
լապշայի հիմքով). օկոնոմիակի (ճապոնական 
բարկահամ բլիթներ). օկոնոմիակիի համար 
խմորախառնուրդ (ճապոնական բարկահամ 
բլիթներ). բուրիտո. գիմբապ (կորեական 
ճաշատեսակ բրնձի հիմքով). ուտելի թուղթ. 
ուտելի բրնձե թուղթ. հացին քսվող սնունդ 
շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող սնունդ 
ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով. 
ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի 
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային 
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմական բաղադրամասը բրինձն 
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմական բաղադրամասը մակարոնն 
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և 
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի 

(բրնձի գնդիկներ). արագ (ակնթարթային) 
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի 
խորանարդիկներ. մշակված սերմահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի). մշակված կինոա. բլղուր. 
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր. 
լոռամրգի սոուս [համեմունքներ]. խնձորի 
սոուս [համեմունքներ]. չորահաց. լոմպոր 
(կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ). զեֆիր 
(հրուշակեղեն). պաստիլա (հրուշակեղեն). 
սեմբեյ (բրնձի կրեկերներ). կիմչիժոն 
(խմորված բանջարեղեններից յուղաբլիթներ). 
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր 
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
կոնֆետներ. շնչառությունը թարմացնող 
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա-
մզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. բնահյութեր ըմպե-
լիքներ պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր 
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազավորված 
ջուր պատրաստելու համար. լիթիումաջուր. 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան 
ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուններ. լիմոնադներ. 
գայլուկի լուծամզուքներ (էքստրակտներ) 
գարեջուր պատրաստելու համար. բանջա-
րեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ 
լիմոնադների համար. բաղադրություններ լիկյոր 
պատրաստելու համար. ածիկի քաղցու. խաղողի 
չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. 
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշիներ 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ 
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
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սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). 
հալվեվերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. 
սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի 
փոխարինիչներից. պրոտեինով հարստացված 
սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու 
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ.

դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային ըմպե-
լիքներ. 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).

դաս 40. հղկանյութային մշակում. կինո-
ժապավենների մշակում.օդի մաքրում. 
մագնիսացում. մանածագործական իրերի 
վերջնամշակում. թղթի վերջնամշակում. 
արծաթապատում. գործվածքների սպիտա-
կեցում. փայտանյութի մշակում. գործվածքների 
եզրերի մշակում. հագուստի կարում. 
կադմիումապատում. գործվածքների փայլար-
դում. բրուտագործական աշխա տանքներ. 
կոշիկի ներկում. քրոմապատում. մետաղի 
դրվագում այլ մետաղներով. կաշվի ներկում. 
մորթիների մշակում. գործվածքների ձևում. 
նկարների տպագրում. լուսանկարչական 
ժապավենների հայտածում. ոսկեզօծում. ջրի 
մշակում. գալվանապատում. անագապատում. 
մորթիների ձևակերտում ըստ պատվերի. 
դարբնոցային աշխատանքներ. մորթիների 

մշակում հակացեցային միջոցներով. 
ֆրեզում. հյութի քամում պտուղներից. 
սննդամթերքի ապխտում. ցինկապատում 
գալվանացում. գործվածքների մշակում 
ջրամերժություն հաղորդելու համար. 
գործվածքների մշակում հրակայունություն 
հաղորդելու համար. գործվածքների մշակում 
չճմրթելիություն հաղորդելու համար. բրդի 
մշակում. մակաշերտում (լամինացում). 
աղացում. մետաղների մշակում. մետաղների 
մխում. ալյուրի աղացում. նիկելապատում. 
հինում (ջուլհակություն). մորթու մշակում. 
ողորկում հղկանյութերով. կազմարարական 
աշխատանքներ. նյութերի ռանդում. թամբա-
գործական աշխատանքներ. դերձակ ների 
ծառայություններ. դաբաղում. խրտվի լակների 
խծուծում. ներկման ծառայություններ. 
մանածագործական իրերի ներկում. գործ-
վածքների. մանածագործական իրերի 
մշակում. մանածագործական իրերի մշակում 
հակացեցային միջոցներով. գործվածքների 
ներկում. թղթի մշակում. ապակեգործական 
աշխատանքներ. ասեղնագործում. կաշվի 
մշակում. ապակիների ներկում մակերևութային 
ծածկապատմամբ. սննդամթերքի և ըմպե-
լիքների պահածոյացում. անտառանյութի 
հատում և մասնատում. աղբի և թափոնների 
կրկնական մշակում. գործվածքների նստեցում. 
մորթիների փայլեցում. մորթիների կոկում. 
մորթիների ներկում. օդի հոտազերծում. 
օդի թարմացում. մոնտաժման-հավաքման 
աշխատանքներ ըստ պատվերի երրորդ անձանց 
համար. գեղարվեստական աշխատանք-
ների շրջանակում. գալվանական ոսկեզօծում. 
լազերային փորագրում. տեղեկատվու թյուն 
նյութերի մշակման հարցերով. օպտիկական 
ապակու հղկում. լուսանկարների տպագրում. 
լուսափորագրում. նավթի վերամշակում. 
գործվածքի մգդակում. զտարկում. 
անասունների սպանդ. մաքրամշակում. թափոն-
ների մշակում (վերամշակում). հագուստի 
ձևափոխում. պղնձապատում. ռետինացում 
(նյութերի մշակում). ատամատեխնիկների 
ծառայություններ. էներգիա արտադրելու 
ծառայություններ. գեներատորների վարձույթ. 
աղբի և թափոնների ոչնչացում. աղբի և 
թափոնների այրում. գունաբաժանում. 
բանալիներ պատրաստելու ծառայություններ. 
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վնասակար նյութերի ակտիվազերծում. 
վիմագրություն. մետաղների ձուլում. պոլի-
գրաֆիա. հյուսելու մեքենաների վարձույթ. 
օֆսեթ տպագրություն. լուսանկարչական 
հորինվածքի կազմում. մետաքսատպություն. 
թափոնների և վերամշակված նյութի տեսակա-
վորում (վերամշակում). սննդամթերքի 
սառեցում. օդորակիչների վարձույթ. ջեռուցման 
լրացուցիչ սարքերի վարձույթ. մահուդալ-
մում. սառնապահպանման ծառայություններ. 
ավազա շիթային մշակման ծառայություններ. 
շոգե կաթսաների վարձույթ. թափոնների 
վերա կանգնում. եռակցման աշխատանքներ. 
ավտոմեքենաների ապակիների երանգա-
վորում:

____________________

(210) 20190449 (111) 29244
(220) 12.03.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 12.03.2029
(730) «Արմգար պրոդ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Արարատ, Սահմանապահների 5, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 

ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). դոնդող. սննդային ճար-
պեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային 
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն 
երշիկ. արգանակներ. բաղադրություններ 
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար. 
պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն. կար-
տոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային 
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. 

սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. մանր 
վարունգ (թթու դրած). պահածոյացված 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկ-
ված բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
սննդային յուղ. սերուցք (կաթնամթերք). 
պանիրներ. շաքարած մրգեր. կրոկետներ. 
անկենդան խեցգետնանմաններ. խուրմա. 
կաթ. անկենդան խեցգետիններ. ձկան սուկի. 
շրդանային մակարդներ. ջերմային մշակման 
ենթարկված մրգեր. մրգային դոնդող. 
պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ. սննդային 
դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս. կոճա-
պղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սո յայի 
հատիկներ սննդի համար. ճարպա նյութեր 
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. 
յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների 
համար. անկենդան ծովատառեխ. օմարներ 
(անկենդան). եգիպտացորենի սննդային 
յուղ. սննդային յուղ արմավենու կորիզից. 
քնջութի սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ. 
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի 
դեղնուց. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ. 
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու 
համար. մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. 
լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. պահա-
ծոյացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ (բացի 
հրուշակեղենից). սննդային ոսկրածուծ. 
միդիաներ (խեցեմորթներ) անկենդան. 
կակղամորթներ անկենդան. արմավենու 
սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի 
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված 
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի 
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. 
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի 
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի 
սննդային ճարպ. մրգային աղցաններ. 
անկենդան սարդինա ձուկ. սաղմոն 
(անկենդան). կենդանական սննդային 
ճարպեր. թյուննոս (անկենդան). տոմատի 
հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ. 
պահածոյացված գետնասնկեր. ընտանի 
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թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ալգինատներ 
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած 
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյաց-
ված սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ 
սննդային յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. 
լյարդ. ձկան հիմքով սննդամթերք. մրգային 
չիպսեր. խխունջներ (անկենդան). սպիրտի 
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար 
պատրաստված ծաղկափոշի. սղոցաձև 
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյացված 
ձուկ. պահածոյացված միս. մանր ծովա-
խեցգետիններ (անկենդան). խխունջի ձվեր. 
սոյայի շոռ. հարած սերուցք. խոզի միս. ուտելի 
թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. ձկան ալյուր 
սննդի մեջ օգտագործելու համար. մրգային 
պահածոներ. մսի պահածոներ. կարտոֆիլի 
յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ. անկենդան 
տրեպանգներ (ծովային վարունգ), անկենդան 
հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). սննդի 
մեջ օգտագործվող շերամի որդի թիթեռների 
հարսնյակներ. բանջարեղենի պահածոներ. 
նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. կարտոֆիլի 
փաթիլներ. խնձորի խյուս. լոռամրգի մրգանույշ. 
թահինի (մածուկ քնջութի հատիկներից). հումուս 
(խյուս սիսեռից). պահածոյացված ծովային 
ջրիմուռներ. թեթև նախուտեստներ մրգերի 
հիմքով. կաթնաշոռ. կիմչի (սննդամթերք 
ֆերմենտացված բանջարեղենների հիմքով). 
սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. այվար 
(պահածոյացված պղպեղ). արևածաղկի 
մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ 
ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. 
ձկան մշակված խավիար. մշակված սերմեր. 
սննդի համար պատրաստված հալվե-
վերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի 
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ 
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին   խոհարարական  
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից). 
խտացրած կաթ. թթվասեր (թթվեցրած 
սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային խմո-
րումով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած 
կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. 
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար. նշի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 

բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի 
փոշի. յակիտորի. բուլգոգի (կորեական մսային 
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած  ընկույզներ.  մշակված  պնդուկ. 
պահածոյացված հատապտուղներ. գուա կամոլե 
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել. 
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակ-
ների համար. սառեցումով չորացրած միս. 
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերուցք-
ներ. սառեցումով չորացրած բանջարեղեն. 
առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված 
ձիթապտղի սննդային յուղ. գալբի (կորեական 
ճաշատեսակ- խորոված, տապակած միս). 
էսկամոլես (մրջյունների ուտելի թրթուրներ). 
ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված 
քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով 
հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով 
խմորագնդիկներ. նրբերշիկներ հոթ-
դոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ 
փայտիկների վրա (կորնդոգեր). սոյայի ձեթ 
սննդի համար. կաթի փոխարինիչներ. նուշի 
կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ 
գետնընկույզի կաթի հիմքով. բնական կամ 
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար. 
կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած ձողաձուկ). 
կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. մամլած 
մրգային խմոր. յուբա (սոյայի ծնեբեկ). սոյայի 
բլիթներ. տոֆուի բլիթներ. թաժին (մսով, ձկով 
կամ բանջարեղենով պատրաստված կերակուր).

դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). 
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. 
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր 
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար. 
ոչ բուժիչ թուրմեր. սրճային բուրավետարար-
ներ. անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. համեմանք. հաց անխաշ խմորից. 
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային 
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. 
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք). 
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ), 
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կարրի (ամոքանք). հացահատիկային 
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ 
(սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշա կար-
կանդակներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. 
քաղցրավենիք. եգիպտացորենի փաթիլներ. 
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի 
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային 
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային 
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ. 
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում. 
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք. 
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային 
ալյուր. բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի 
ալյուր. մանանեխի փոշի. գարու ալյուր. սոյայի 
ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից պատրաստ ված 
ուտելիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ. 
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ 
(հրուշակներ). շաքար. բուրավետարարներ 
հրուշակեղենի համար (բացառությամբ 
եթերային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի համար. 
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի 
համար. կոճապղպեղ (ամոքանք). կապակցող 
նյութեր պաղպաղակի համար. բնական կամ 
արհեստական սառույց. սառույց սառեցման 
համար. գլյուկոզա խոհարարական նպա-
տակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի 
համար. մակարուն (նշով թխվածք). 
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե 
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ) 
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի. 
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). 
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. 
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի 

ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). փաթիլներ (հացահատիկային 
արտա դրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս 
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի 
համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. 
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար. 
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. 
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի 
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. 
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցանների 
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. 
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո 
(համեմունք) /սոյայի խյուս (համեմունք). 
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի 
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա 
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար). 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով 
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. 
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս). 
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բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու 
համար. կտավատի սերմ խոհարարական 
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային 
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակու-
թյամբ. գինեքարաթթու խոհարարական 
նպատակների համար. գլյուտենային հավե-
լույթներ խոհարարական նպատակների 
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ-
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար. 
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. մանրացրած 
սխտոր (համեմունք). բաոցզի (չինական 
կարկանդակներ). բրնձե խմոր խոհարարական 
նպատակների համար. ցզյաոցզի (չինական 
պելմեններ). ռամեն (ճապոնական ճաշատեսակ 
լապշայի հիմքով). օկոնոմիակի (ճապոնական 
բարկահամ բլիթներ). օկոնոմիակիի համար 
խմորախառնուրդ (ճապոնական բարկահամ 
բլիթներ). բուրիտո. գիմբապ (կորեական 
ճաշատեսակ բրնձի հիմքով). ուտելի թուղթ. 
ուտելի բրնձե թուղթ. հացին քսվող սնունդ 
շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող սնունդ 
ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով. 
ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի 
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային 
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմական բաղադրամասը բրինձն 
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմական բաղադրամասը մակարոնն 
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և 
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի 
(բրնձի գնդիկներ). արագ (ակնթարթային) 
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի 
խորանարդիկներ. մշակված սերմահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի). մշակված կինոա. բլղուր. 

մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր. 
լոռամրգի սոուս [համեմունքներ]. խնձորի 
սոուս [համեմունքներ]. չորահաց. լոմպոր 
(կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ). զեֆիր 
(հրուշակեղեն). պաստիլա (հրուշակեղեն). 
սեմբեյ (բրնձի կրեկերներ). կիմչիժոն 
(խմորված բանջարեղեններից յուղաբլիթներ). 
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր 
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
կոնֆետներ. շնչառությունը թարմացնող 
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. բնահյութեր ըմպե-
լիքներ պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր 
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազավորված 
ջուր պատրաստելու համար. լիթիումաջուր. 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան 
ջուր. սեղանի ջրեր. քաղցուններ. լիմոնադներ. 
գայլուկի լուծամզուքներ (էքստրակտներ) 
գարեջուր պատրաստելու համար. բանջա-
րեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ 
լիմոնադների համար. բաղադրություններ լիկյոր 
պատրաստելու համար. ածիկի քաղցու. խաղողի 
չխմորված քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. 
շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավոր ված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշիներ 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ 
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). 
հալվեվերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. 
սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի 
փոխարինիչներից. պրոտեինով հարստացված 
սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով 
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ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչ ներից. 
սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու 
գինի (գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ.

դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (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).

դաս 40. հղկանյութային մշակում. 
կինոժապավենների մշակում.օդի մաքրում. 
մագնիսացում. մանածագործական իրերի 
վերջնամշակում. թղթի վերջնամշակում. 
արծաթապատում. գործվածքների սպիտա-
կեցում. փայտանյութի մշակում. գործվածքների 
եզրերի մշակում. հագուստի կարում. 
կադմիումապատում. գործվածքների փայլար-
դում. բրուտագործական աշխատանքներ. 
կոշիկի ներկում. քրոմապատում. մետաղի 
դրվագում այլ մետաղներով. կաշվի ներկում. 
մորթիների մշակում. գործվածքների ձևում. 
նկարների տպագրում. լուսանկարչական 
ժապավենների հայտածում. ոսկեզօծում. ջրի 
մշակում. գալվանապատում. անագապատում. 
մորթիների ձևակերտում ըստ պատվերի. 
դարբնոցային աշխատանքներ. մորթիների 
մշակում հակացեցային միջոցներով. 
ֆրեզում. հյութի քամում պտուղներից. 
սննդամթերքի ապխտում. ցինկապատում 
գալվանացում. գործվածքների մշակում 
ջրամերժություն հաղորդելու համար. գործ-
վածքների մշակում հրակայունություն 
հաղորդելու համար. գործվածքների մշակում 

չճմրթելիություն հաղորդելու համար. բրդի 
մշակում. մակաշերտում (լամինացում). 
աղացում. մետաղների մշակում. մետաղների 
մխում. ալյուրի աղացում. նիկելապատում. 
հինում (ջուլհակություն). մորթու մշակում. 
ողորկում հղկանյութերով. կազմարարական 
աշխատանքներ. նյութերի ռանդում. 
թամբագործական աշխատանքներ. դերձակ-
ների ծառայություններ. դաբաղում. խրտվի-
լակների խծուծում. ներկման ծառայություն ներ. 
մանածագործական իրերի ներկում. գործ-
վածքների. մանածագործական իրերի 
մշակում. մանածագործական իրերի մշակում 
հակացեցային միջոցներով. գործվածքների 
ներկում. թղթի մշակում. ապակեգործական 
աշխատանքներ. ասեղնագործում. կաշվի 
մշակում. ապակիների ներկում մակերևութային 
ծածկապատմամբ. սննդամթերքի և ըմպե-
լիքների պահածոյացում. անտառանյութի 
հատում և մասնատում. աղբի և թափոնների 
կրկնական մշակում. գործվածքների նստեցում. 
մորթիների փայլեցում. մորթիների կոկում. 
մորթիների ներկում. օդի հոտազերծում. 
օդի թարմացում. մոնտաժման-հավաքման 
աշխատանքներ ըստ պատվերի երրորդ անձանց 
համար. գեղարվեստական աշխատանքների 
շրջանակում. գալվանական ոսկեզօծում. 
լազերային փորագրում. տեղեկատվություն 
նյութերի մշակման հարցերով. օպտիկական 
ապակու հղկում. լուսանկարների տպագրում. 
լուսափորագրում. նավթի վերամշակում. 
գործվածքի մգդակում. զտարկում. 
անասունների սպանդ. մաքրամշակում. 
թափոնների մշակում (վերամշակում). հագուստի 
ձևափոխում. պղնձապատում. ռետինացում 
(նյութերի մշակում). ատամատեխնիկների 
ծառայություններ. էներգիա արտադրելու 
ծառայություններ. գեներատորների վարձույթ. 
աղբի և թափոնների ոչնչացում. աղբի և 
թափոնների այրում. գունաբաժանում. 
բանալիներ պատրաստելու ծառայություններ. 
վնասակար նյութերի ակտիվազերծում. 
վիմագրություն. մետաղների ձուլում. պոլի-
գրաֆիա. հյուսելու մեքենաների վարձույթ. 
օֆսեթ տպագրություն. լուսանկարչական 
հորինվածքի կազմում. մետաքսատպություն. 
թափոնների և վերամշակված նյութի 
տեսակավորում (վերամշակում). սննդամթերքի 
սառեցում. օդորակիչների վարձույթ. ջեռուցման 
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լրացուցիչ սարքերի վարձույթ. մահուդալմում. 
սառնապահպանման ծառայություններ. 
ավազաշիթային մշակման ծառայություններ. 
շոգեկաթսաների վարձույթ. թափոնների 
վերականգնում. եռակցման աշխատանքներ. 
ավտոմեքենաների ապակիների երանգա-
վորում:

____________________

(210) 20190451  (111) 29245
(220) 13.03.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 13.03.2029
(730) «Արեգակ» կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Դալար, Կոմիտաս 54, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), այդ թվում՝ հայկական 
կոնյակ (բրենդի), գինի, օղի:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20190452  (111) 29246
(220) 13.03.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 13.03.2029
(730) «Արեգակ» կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Դալար, Կոմիտաս 54, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի). այդ թվում՝ հայկական 
կոնյակ (բրենդի). գինի. օղի: 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20190469 (111) 29247
(220) 15.03.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 15.03.2029
(730) «Նաիրի լենդ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Հատիսի 
7/11, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ: 

(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20190470  (111) 29248
(220) 15.03.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 15.03.2029
(730) «Նաիրի լենդ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Հատիսի 
7/11, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ: 

(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20190477  (111) 29249
(220) 18.03.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 18.03.2029
(730) Էմմա Հակոբյան, Երևան, Սարյան 27, բն. 
19, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 18. պայուսակներ.
դաս 25. հագուստ. կոշիկ. ներքնազգեստ. 

գլխարկ:
____________________
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(210) 20190481  (111) 29250
(220) 18.03.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 18.03.2029
(730) Սանոֆի Պաստյող Ինք., US 
(442) 01.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20190482 (111) 29251
(220) 18.03.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 18.03.2029
(730) Սանոֆի, FR 
(442) 01.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20190483 (111) 29252
(220) 18.03.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 18.03.2029
(730) Սանոֆի Պաստյող Ինք., US 
(442) 01.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20190494 (111) 29253
(220) 19.03.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 19.03.2029
(730) «Արս սիսթեմս» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 
4/6, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(526) «SYSTEMS» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների 
ծառայություններ. զվարճությունների ծառա-
յություններ. կենդանիների վարժեցում. 
կինեմատոգրաֆիական սարքավորումերի 
վարձույթ. զվարճությունների կազմակերպում 
հյուրերի համար. կինոստուդիաների 
ծառայություններ. կրկեսային կատարումերի 
ներկայացում. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումական կամ զվարճալի). հեռակա 
ուսուցում. ֆիզիկական դաստիարակություն. 
դեկորացիաների վարձույթ շոու- ծրագրերի 
համար. ժամանցի օբյեկտների տրամա-
դրում. զվարճալի ռադիոհաղորդումեր. 
տեքստային նյութերի հրապարակում 
բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
ձայնագրությունների վարձակալություն. 
կինո ֆիլմերի վարձույթ. կինոֆիլմերի 
արտադրություն բացառությամբ գովազդային 
հոլովակների. մարմամարզության ուսու-
ցում. գրքերը դուրս տալու հնարավորու-
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թյամբ գրադարանների ծառայություններ. 
գրքերի հրա տարակում. ռադիո և 
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ. 
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի 
մոնտաժում. վարյետեների ներկայացում-
ներ, երաժշտասրահների ներկայացում-
ներ. նվագա խմբերի ծառայություններ. 
թատերա կան ներկայացումեր. շոուների 
արտադրություն. հեռուստատեսային զվար ճալի 
հաղորդումեր. թատերական դեկորացիաների 
վարձույթ. կենդանաբանական այգիների 
ծառայություններ. սպորտային սարքերի 
տրամադրում. նկարիչներին մոդելներ 
տրամադրող գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. շարժական գրադարանների 
ծառայություններ. խաղատների ծառայու-
թյուններ (խաղեր). ակումբների ծառայու-
թյուններ (զվարճություն կամ կրթություն). 
կոլոքվիումերի կազմակերպում և անցկա-
ցում. կոնֆերանսների կազմակերպում և 
անցկացում. վեհաժողովների (կոնգրեսների) 
կազմակերպում և անցկացում. դիսկոտեկ-
ների ծառայություններ. տեղեկատվություն 
կրթության հարցերով. քննությունների 
անցկացում. տեղեկատվություն զվարճության 
հարցերով. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով. 
մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ. 
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար 
և ֆիթնես-մարզումեր). հանգստի ճամբար-
ների ծառայություններ (զվարճություններ). 
թատերա կանացված ներկայացումեր. կինո-
թատրոնների ծառայությունների տրամա-
դրում. մանկապարտեզներ (կրթություն). 
սպորտային մրցումերի կազմակերպում. 
ժամանցային հանդիպումերի ծրագրերի 
կազմում. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների 
ծառայություններ (շնորհանդեսներ. ցուցա-
հանդեսներ). ձայնագրությունների ստու-
դիաների ծառայություններ. տեղեկատվություն 
հանգստի հարցերով. ստորջրյա սուզման 
հանդերձանքի վարձույթ. սպորտային 
սաքավորումերի վարձույթ, բացառությամբ 
տրանսպորտային միջոցների. մարզա-
դաշտերի սարքավորումերի վարձույթ. 
տեսամագնիտոֆոնների վարձույթ. տեսա-

ֆիլմերի վարձույթ. սեմինարների կազմա-
կերպում և անցկացում. սպորտային 
ճամբարների ծառայություններ. գիտա-
ժողովների (սիմպոզիումերի) կազմակերպում 
և անցկացում. սպորտային միջոցառումերի 
ժամկետների պլանավորում. կրթու-
թյան գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). գեղեցկության մրցույթների 
կազմակերպում. ներկայացումերի տոմ-
սերի ամրագրում. կրկնօրինակում. կրոնա կան 
կրթություն. վիճակախա ղերի կազմակերպում. 
պարահանդես ների կազմա կերպում. ներ-
կայացումերի կազմա կերպում (իմպրեսա-
րիոների ծառայու թյուններ). խաղադահլիճների 
ծառայություն ների տրամադրում. ձայնա-
յին սարքավորումերի վարձակալություն. 
լուսա վորման սարքերի վարձույթ թատ-
րոնների կամ հեռուստաստուդիաների 
համար. թենիսի կորտերի վարձույթ. 
տեսախցիկների վարձույթ. սցենարներ 
գրելու ծառայություններ. բացառությամբ 
գովազդայինից. տեսագրությունների մոն-
տաժում. գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում. հրապարակումեր 
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչա-
կան համակարգերի օգնությամբ. ենթագրերի 
կատարում. համակարգչային ցանցերի 
կողմից առցանց տրամադրվող խաղային 
ծառայություններ. կարաոկե ծառայություններ. 
երաժշտության ստեղծագործում. գիշերային 
ակումբ-սրճարանների ծառայություններ (զվար-
ճություններ). ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
առցանց հրապարակումերի ապահովում. 
լուսանկարչական ռեպորտաժներ. լուսա-
նկարչություն. մասնագիտական կողմորոշում 
(խորհուրդներ կրթության կամ ուսուցման 
հարցերով). նորությունների ծառայություններ. 
թարգմանիչների ծառայություններ. թարգ-
մանություն ժեստերի լեզվից. տեսագրում. 
միկրոֆիլմերի ստեղծում. տոմսերի բաշխման 
ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց). 
տեքստերի խմբագրում. համերգների 
կազմակերպում և անցկացում. գեղագիր-
ների ծառայություններ. հրապարակումերի 
մանրա կերտում բացառությամբ գովազ-
դայինների. նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում ժամանցի նպատակով. 
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մարզիչների դասուսույցների ծառայություններ 
(ուսուցում). սպորտային հրապարակների 
վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ. 
բանավոր թարգմանողների ծառայություններ. 
անհատական մարզիչների ծառայություններ. 
ֆիթնես-դասերի անցկացում. մասնագիտա-
կան վերապատրաստում. երաժշտական 
արտադրանքի թողարկում. խաղալիքների 
վարձույթ. խաղասարքերի վարձույթ. 
դպրոցների կողմից մատուցվող կրթական 
ծառայություններ. ոչ բեռնելի երաժշտության 
առցանց տրամադրում. ոչ բեռնելի 
տեսանյութերի առցանց տրամադրում. 
կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթական 
ոչ վիրտուալ ֆորումերի կազմակերպում և 
անցկացում. երգահանների ծառայություններ. 
հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ. 
սիմուլյատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում. 
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ 
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. 
չբեռնվող հեռուստատեսային ծրագրերի 
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի» 
ծառայության միջոցով. սադո (ճապոնական 
թեյի ծիսակարգի ուսուցում). այկիդոյի ուսուցում. 
արվեստի ստեղծագործությունների վարձույթ. 
սենյակային ակվարիումերի վարձույթ. 
լեռնային զբոսաշրջության իրականացում 
և առաջնորդում. զգեստավորված դիմակա-
հանդեսների կազմակերպում զվար-
ճությունների համար. գեղարվեստի 
պատ կերասրահների կողմից ներկայացվող 
մշակութային կրթական կամ ժամանցային 
ծառայություններ. կինովարձույթ. նոու-հաու 
փոխանցում (ուսուցում). հատուկ պահանջներով 
օգնականների կողմից տրամադրվող կրթա-
կան ծառայություններ. ձյուդոյի ուսուցում. 
դրոնների օդանավավարման որակավորման 
քննությունների անցկացման ծառայություններ. 
հնչյունային օպերատորների ծառայություններ 
միջոցառումերի համար. տեսանյութերի խմբա-
գրման ծառայություններ միջոցառում երի 
համար. լուսատեխնիկների ծառայություններ 
միջոցառումերի համար. կինոֆիլմերի 
ստեղծում, բացառությամբ գովազդայինների.

դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային 
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա-
գործման նպատակով. ճարտարապետական 

ծառայություններ. հետազոտություններ 
մանրէա բանության բնագավառում. ծառա-
յու թյուններ քիմիայի բնագավառում. հետա-
զոտություններ քիմիայի բնագավառում. 
խորհրդատվություն ճարտարապետության 
հարցերով. հատակագծերի մշակում 
շինարարության բնագավառում. տեխնիկա-
կան հետազոտություններ. նավթահորերի 
հսկողություն. հետազոտություններ կոսմե-
տոլոգիայի բնագավառում. ինտերիերի 
ձևավորում. արդյունաբերական դիզայն. 
դիզայներների ծառայություններ փաթեթա-
վորման բնագավառում. նյութերի 
փորձարկումեր. տեխնիկական նախագծերի 
ուսումասիրում. երկրաբանական հետա-
զննություն. նավթի հանքավայրերի 
հետազննություն. ճարտարագիտություն. 
օդերևու  թա  բանական տեղեկատվություն. 
հողաչափում. համակարգիչների վարձույթ. 
համակարգիչների համար ծրագրերի 
կազմում. նավթի հանքավայրերի հետա-
խուզում. հետազոտություններ ֆիզիկայի 
բնագավառում. հետազոտություններ 
մեխա նիկայի բնագավառում. մանածա -
գործական արտադրանքի փորձար -
կումեր. երկրաբանական հետա խուզում. 
հետազոտություններ երկրաբանության բնա-
գա վառում. արվեստի ստեղծագործություն-
ների իսկության որոշում. չափաբերում 
(չափումեր). ծրագրային ապահովման 
մշակում. ծրագրային ապահովման արդիա-
կանացում. խորհրդատվություն համա-
կարգչային տեխնիկայի մշակման և 
զարգացման ոլորտում. հագուստի 
մոդելավորում. գեղարվեստական դիզայն. 
որակի հսկողություն.  ծրագրային ապահովման 
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների հետա-
զոտություն և մշակում երրորդ անձանց 
համար. արդյունաբերական նմուշների 
(դիզայնի) ստեղծման ծառայություններ. 
ստորջրյա հետազոտություններ. համա-
կարգչային տվյալների վերականգնում. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում. 
համակարգչային համակարգերի վերլու-
ծու թյուն. հետազոտություններ կենսա-
բանության բնագավառում. քաղաքների 
հատակագծերի կազմում. ճարտարագիտա-
կան փորձաքննություն. համակարգչային 
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համակարգերի նախագծում. ավտոմոբի-
լային տրանսպորտի տեխնիկական վերա-
հսկողություն. համակարգչային ծրագրերի 
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի 
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային 
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և 
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար. համակարգչային կայքերի տեղադրում 
(վեբ-սայթերի). համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում. ամպերի ցրում.  
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում. բացառությամբ ֆիզիկա-
կան կերպափոխման. խորհրդատվություն 
ծրագրային ապահովման հարցերով. վեբ-
սերվերների վարձույթ. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն վիրուս-
ներից. խորհուրդներ էներգիայի խնայողության 
հարցերով. հետազոտություններ շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության բնագավառում. 
ինտերնետի համար որոնման միջոցների 
տրամադրում. փաստաթղթերի թվայնա-
ցում (տեսածրում). ձեռագրի վերլուծու-
թյուն (ձեռագրաբանություն). ջերմոցային 
գազերի արտանետումերի կրճատման 
հետ կապված գիտական տեղեկատվության 
և խորհրդատվության տրամադրում. 
անտառի որակի գնահատում. բրդի որակի 
գնահատում. հեռակա հասանելիության 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ. 
ջրի անալիզ. գիտական լաբորատորիաների 
ծառայություններ. աուդիտ էներգետիկայի 
ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն. ծրագրային ապա-
հովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. գիտական 
հետա զոտություններ. սերվերների տեղա-
վորում սերվերների հոսթինգ. կլինիկական 
փորձարկումեր. տվյալների պահեստային 
հեռա պատճենման      ծառայություններ.      տվյալ -
ների էլեկտրո նային պահպանում.  համա կարգ-
չային տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման 
ոլոր տում տեղեկա տվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. աշխարհագրական 
քարտեզներ կազմելու ծառայություններ. 
«ամպային» տեխնոլոգիաների ծառայություն-
ներ. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլոր տում արտաքին (աութսորս) ծառայություն-

ների տրամադրում.  տեխնոլոգիական 
հարցերով խորհրդատվություն. համա-
կարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում 
խորհրդատվական ծառայություններ. հեռա-
հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլոր-
տում խորհրդատվական ծառայություններ. 
եղանակի տեսության ծառայություններ. 
համա  կարգչային անվտանգության ոլոր-
տում խորհրդա տվություն. տեխնիկական 
փաստաթղթերի կազմում. ինտերիերի դիզայն. 
բջջային հեռախոսների ապակողպում. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտո-
րինգ անսարքությունները բացահայտելու 
համար. վեբ-կայքերի տեղեկատվական 
կատալոգների ստեղծում և մշակում 
երրորդ անձանց համար (ծառայություններ 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում). խորհրդատվություն համա-
ցանցային անվտանգության հարցերով. 
խորհրդատվություն տվյալների ան վտան-
գության հարցերով. խորհրդատվություն 
տվյալների կոդավորման հարցերով. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
չարտոնված մուտքերը կամ տվյալների 
կոտրանքը հայտնաբերելու համար. անձնա-
կան տվյալների էլեկտրոնային վերահսկում 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության 
գողությունը հայտնաբերելու համար. 
վարկային քարտերով գործարքների 
էլեկտրոնային վերահսկում համացանցի 
միջոցով խարդախությունները հայտնաբերելու 
համար. ծրագրային ապահովման մշակում 
ծրագրային ապահովման հրատարակ-
ման շրջանակներում. հարթակ որպես 
ծառայություն (PAAS).  համակարգչային 
հարթակների կատարելագործում. այցե-
քարտերի ձևավորում. գիտական և տեխ-
նոլոգիական հետազոտություններ բնական 
աղետների ոլորտում. նավթի, գազի և 
հանքարդյունաբերության ոլորտներում հետա-
խուզական ծառայություններ. գիտական 
և տեխ նոլոգիական հետազոտություն 
արտոնագրային քարտեզագրման ոլոր-
տում. հետազոտություններ շինարա-
րական աշխատանքների ոլորտում. 
հետա  զոտություններ հեռահաղորդակցա-
կան տեխ նոլոգիաների ոլորտում. հետա-
զոտություններ եռակցման ոլորտում. բժշկական 
հետազոտություններ. գովազդային նյութերի 
գրաֆիկական ձևավորում:

____________________
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(210) 20190497  (111) 29254
(220) 19.03.2019 (151) 22.07.2019
(181) 19.03.2029
(730) «Սիկոնե» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 
Մրգանուշ, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 29. չիպսեր, այդ թվում մրգային և 

կարտոֆիլի. արևածաղկի սերմեր (բոված).
դաս 30. եգիպտացորենի քաղցր ձողիկներ. 

բոված եգիպտացորեն. ադիբուդի. կոնֆետներ. 
կարամելներ (կոնֆետներ):
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20190503 (111) 29255
(220) 19.03.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 19.03.2029
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացառու-

թյամբ գարեջրի, այդ թվում՝ գինի, հայկական 
կոնյակ (բրենդի), օղի, այդ թվում՝ մրգային:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20190504 (111) 29256
(220) 19.03.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 19.03.2029
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM 
(442) 01.04.2019

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի, այդ թվում՝ գինի, հայկական 
կոնյակ (բրենդի), օղի, այդ թվում՝ մրգային: 
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20190505 (111) 29257
(220) 20.03.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 20.03.2029
(730) Վահագն Մերուժանի Սահակյան, Արա-
րատի մարզ, ք. Վեդի, Գնունի, փ. տուն 5, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 41. մրցույթների կազմակերպում 

(ուսումական կամ զվարճալի). ֆիզիկական 
դաստիարակություն.  տեքստային նյութերի 
հրապարակում, բացառությամբ գովազ-
դային նյութերի. կրթադաստիարակչական 
ծառայություններ. մարմամարզության 
ուսուցում. թատերական ներկայացումեր. 
սպորտային սարքերի տրամադրում. ակումբների 
ծառայություններ (զվարճություն կամ կրթու-
թյուն). կոնֆերանսների կազմակերպում և 
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անցկացում. վեհաժողովների (կոնգրեսների) 
կազմակերպում և անցկացում. դիսկոտեկ-
ների ծառայություններ. տեղեկատվություն 
կրթության հարցերով. քննությունների անց-
կացում. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակ ներով. 
առողջության ակումբների ծառայություն-
ներ (առողջարար և ֆիթնես-մարզումեր). 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
(զվարճություններ). թատերականացված 
ներ կայա ցումեր. սպորտային մրցումերի 
կազմակերպում. ժամանցային հանդիպում-
ների ծրագրերի կազմում. գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն). 
տեղեկատվություն  հանգստի հարցերով. 
սպորտային սաքավորումերի վարձույթ, 
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների. 
մարզադաշտերի սարքավորումերի վարձույթ. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
սպորտային ճամբարների ծառայություն-
ներ. գիտաժողովների (սիմպոզիումերի) 
կազմակերպում և անցկացում. սպորտային 
միջոցառումերի ժամկետների պլանա-
վորում. վարպետաց դասերի կազմակերպում 
և անցկացում (ուսուցում). գեղեցկության 
մրցույթների կազմակերպում. պարա-
հանդեսների կազմակերպում. ներկայա-
ցումերի կազմակերպում (իմպրեսարիոների 
ծառայություններ). խաղադահլիճների ծառայու-
թյունների տրամադրում. մասնագիտական 
կողմորոշում (խորհուրդներ կրթության 
կամ ուսուցման հարցերով). նորությունների 
ծառայություններ. թարգմանիչների ծառայու-
թյուններ. տոմսերի բաշխման ծառայություն-
ներ (զվարճանք, ժամանց). համերգների 
կազմակերպում և անցկացում. մարզիչների, 
դասուսույցների ծառայություններ (ուսուցում). 
սպորտային հրապարակների վարձույթ. 
բանավոր թարգմանողների ծառայություններ. 
անհատական մարզիչների ծառայություններ. 
ֆիթնես-դասերի անցկացում. մասնագիտական 
վերապատրաստում. կրթական ոչ վիրտուալ 
ֆորումերի կազմակերպում և անցկա-
ցում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ. 
լեռնային զբոսաշրջության իրականացում 
և առաջնորդում. հատուկ պահանջներով 
օգնականների կողմից տրամադրվող կրթական 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20190506 (111) 29258
(220) 20.03.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 20.03.2029
(730) «Մորենա» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. 
Մասիսի 18, բն. 25, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույնով:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20190528 (111) 29259
(220) 22.03.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 22.03.2029
(730) «Գլա-Գլա» ՍՊԸ, Երևան, Ադոնցի 10, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 9. արևապաշտպան ակնոցներ. 

ակնոցների շրջանակներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20190553 (111) 29260
(220) 26.03.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 26.03.2029
(730) «Հայաստանի ձնամարտի ֆեդերացիա» 
ՀԿ, Երևան, Բաղրամյան պող., շ. 1, բն. 2, AM 
(442) 16.04.2019
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(540) 

(526) «ՁՆԱՄԱՐՏԻ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ», «ՖԵԴԵ-
ՐԱՑԻԱ» բառերն ինքնուրույն պահպա նության 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 41. կրթություն. ուսումական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումերի 
կազմակերպում. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումական կամ զվարճալի). ֆիզիկական 
դաստիարակություն. տեքստային նյութերի 
հրապարակում, բացառությամբ գովազ-
դային նյութերի. կրթադաստիարակչա-
կան ծառայություններ. մարմամարզության 
ուսուցում. կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկացում. առողջության ակումբների 
ծառայություններ (առողջարար և ֆիթնես-
մարզումեր). սպորտային մրցումերի 
կազմակերպում. սպորտային ճամբարների 
ծառայություններ. սպորտային միջոցառումերի 
ժամկետների պլանավորում. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). մասնագիտական կողմորոշում 
(խորհուրդներ կրթության կամ ուսուցման 
հարցերով). մարզիչների, դասուսույցների 
ծառայություններ (ուսուցում). սպորտային 
հրապարակների վարձույթ:

____________________

(210) 20190559 (111) 29261
(220) 26.03.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 26.03.2029
(730) Ռամադա Ինթրնեշնլ, Ինք., USՈւինդհամ 
Հոթելզ ընդ Ռիզորթս, ԼԼՔ, US 

(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ. 

մոթելների ծառայություններ և ռեստորանների 
ծառայություններ. ժամանակավոր կացա-
րանների ամրագրում երրորդ անձանց համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20190569 (111) 29262
(220) 27.03.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 27.03.2029
(730) «Նաիրի լենդ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Հատիսի 
7/11, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպի տակ, վարդագույն, բաց և մուգ կապույտ և 
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20190630 (111) 29263
(220) 03.04.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 03.04.2029
(730) Վաչե Կարապետի Քիշմիշյան, Երևան, 
Վահագնի թաղ., Արա լեռ 3/1, AM 
(442) 16.04.2019
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(540) 

(511) 
դաս 44. ատամաբուժական օգնություն. 

ստոմատոլոգիա:
____________________

(210) 20190721  (111) 29264
(220) 11.04.2019 (151) 22.07.2019
   (181) 11.04.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիաննա Նավա-
սարդյան, Երևան, Մամիկոնյանց 36/6, բն. 32, 
AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(526) «SILVER» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանու շակագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 14. թանկարժեք մետաղներից պատ-
րաստված իրեր, մասնավորապես՝ արծաթից 
պատրաստված.

դաս 35. մանրածախ առևտրի խանութների 
ծառայություններ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20181261  (111) 29265
(220) 07.08.2018 (151) 31.07.2019
   (181) 07.08.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անահիտ Արմենի 
Գրիգորյան, Երևան,Դավիթաշեն 1-ին թաղ., շ. 
37, բն. 44, AM 

(442) 01.11.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բորդո, բաց կանաչ և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________

(210) 20181299  (111) 29266
(220) 15.08.2018 (151) 31.07.2019
   (181) 15.08.2028
(730) «Ավանգարդ բուքքիփինգ» ՍՊԸ, ք. 
Տաշիր, Թումանյան 3, AM 
(442) 16.11.2018
(540) 

(526) «CUSTOM» և «PIZZA» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կանաչ, կարմիր և շագանակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. պիցերիաների ծառայություններ:
____________________

(210) 20181548  (111) 29267
(220) 08.10.2018 (151) 31.07.2019
   (181) 08.10.2028
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(730) Լիլիթ Սիմոնյան, Երևան, Թումանյան 11, 
բն. 59, AM 
(442) 01.11.2018
(540) 

(526) «AM» գրառում ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն, կարմիր, նարնջագույն և դեղին 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գործարար տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. 
առցանց վաճառատեղի տրամադրում 
գնողներին և ապրանքներ և ծառայություններ 
վաճառողներին:

____________________

(210) 20181583  (111) 29268
(220) 10.10.2018 (151) 31.07.2019
   (181) 10.10.2028
(730) «Կարեն Կիրակոսյան» ՍՊԸ, Երևան, 
Արամ Խաչատրյան 18, բն. 18, AM 
(442) 01.11.2018
(540) 

(526) «LANGUAGE CENTER» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
դեղին գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 41. անգլերեն լեզվի ուսուցում:
____________________

(210) 20181584  (111) 29269
(220) 10.10.2018 (151) 31.07.2019
   (181) 10.10.2028
(730) «Կարեն Կիրակոսյան» ՍՊԸ, Երևան, 
Արամ Խաչատրյան 18, բն. 18, AM 
(442) 01.11.2018
(540) 

(526) «LANGUAGE CENTER» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
վարդագույն և սև գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 41. անգլերեն լեզվի ուսուցում: 
____________________

(210) 20181585  (111) 29270
(220) 10.10.2018 (151) 31.07.2019
   (181) 10.10.2028
(730) «Կարեն Կիրակոսյան» ՍՊԸ, Երևան, 
Արամ Խաչատրյան 18, բն. 18, AM 
(442) 01.11.2018
(540) 

(526) «LANGUAGE CENTER» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
կապույտ գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 41. անգլերեն լեզվի ուսուցում: 
____________________

(210) 20181812  (111) 29271
(220) 15.11.2018 (151) 31.07.2019
   (181) 15.11.2028
(730) «Գոլդ էյջ ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան 
2/1, բն. 10, AM 
(442) 17.12.2018
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(540) 

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

____________________

(210) 20181813  (111) 29272
(220) 15.11.2018 (151) 31.07.2019
   (181) 15.11.2028
(730) Տիրան Վրույրի Հակոբյան, Արագածոտնի 
մարզ, ք. Ապարան, Զ.Դուրյան 23, բն. 12, AM 
(442) 03.12.2018
(540) 

(526) «SHAURMA» բառը և «since 1998» գրառում 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կանաչ, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ: 

____________________

(210) 20181826  (111) 29273
(220) 19.11.2018 (151) 31.07.2019
   (181) 19.11.2028

(730) Ժորա Թովմասյան, Արմավիրի մարզ, ք. 
Վաղարշապատ, Նալբանդյան փ. 1 3, AM 
(442) 17.12.2018
(540) 

(526) «Fish» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ գունով:
(511) 

դաս 29. ձկան կերակրատեսակ, այն է՝ 
եփած ձուկ, խորոված ձուկ.

դաս 31. կենդանի սազան, իշխան, կարպ,  
կարմրախայտ, սիգ, թառափ, խեցգետին, 
ապխտած ձկան տեսականի, ձկնկիթ:

____________________

(210) 20181928  (111) 29274
(220) 04.12.2018 (151) 31.07.2019
   (181) 04.12.2028
(730) Արտեմ Ջրաղացպանյան, Արմավիրի 
մարզ, գ. Բամբակաշատ, փ. 20, տուն 2, AM 
(442) 17.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ. օղի:

____________________
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(210) 20181929  (111) 29275
(220) 04.12.2018 (151) 31.07.2019
   (181) 04.12.2028
(730) Արտեմ Ջրաղացպանյան, Արմավիրի 
մարզ, գ. Բամբակաշատ, փ. 20, տուն 2, AM 
(442) 17.12.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ. օղի:

____________________

(210) 20181961  (111) 29276
(220) 07.12.2018 (151) 31.07.2019
   (181) 07.12.2028
(730) «Քոնդոր» ՓԲԸ, Երևան, Լեոյի փ. 6, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

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

դաս 36. ապահովագրություն դժբախտ 
պատահարներից. տարաժամկետ մար ման 
վարկեր. ապահովագրության վիճակա գիրների 
ծառայություններ. անշարժ գույքի վար-
ձակալություն. միջնոր դային գործունեություն. 
վարկային գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված 

գործառնություններ իրականացնող գործա-
կալությունների ծառայություններ. միջնոր-
դություն անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններում. պարտքերի բռնա-
գանձման գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. ապահովագրման միջնորդություն. 
մաքսային միջնորդների (բրոքերների) 
ֆինանսական ծառայություններ. ապահովա-
գրություն. բանկային ծառայություններ. անշարժ 
գույքի գնահատում. բարեգործական միջոցների 
հավաքագրում. փոխադարձ հիմադրամերի 
հիմադրում. կապիտալ ներդրումեր. 
երաշխավորություն. դրամի փոխանակում. 
ճամփորդական վճարագրերի թողարկում. 
ֆինանսական հաշվանցում (քլիրինգ). 
պահպանում անկիզելի պահարաններում. 
դրամահավաքների և ստորագրահավաքների 
կազմակերպում. փոխառությունների տրա-
մադրում (ֆինանսավորում). հարկային 
փորձաքննություն. ֆինանսական գնահա-
տումեր (ապահովագրություն, բան-
կային գործառ նություններ, անշարժ գույք). 
ֆակտորինգ. խնամակալական ծառա-
յություններ. ֆինանսավորում. ֆինան-
սական կառավարում. փոխատվության 
տրամադրում գրավի դիմաց. անշարժ 
գույքի կառավարում. բնակելի ֆոնդի 
կառավարում. ապահովագրություն հրդեհից. 
բնակարանների վարձակալություն. ֆերմաների 
և գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների 
վարձակալություն. առողջության ապահո-
վագրություն. ապահովագրություն դժբախտ 
պատահարներից ծովում. հիփոթեքային 
վարկեր. խնայբանկեր. ֆինանսական 
վարձակալություն. բորսայական միջնոր-
դություն. կյանքի ապահովագրություն. 
բնակարանային բյուրոների ծառայություններ 
(անշարժ գույք). ֆինանսական վերլուծություն. 
հնարժեք իրերի գնահատում. արվեստի 
ստեղծագործությունների գնահատում. վճարա-
գրերի իսկության ստուգում. խորհրդատվու թյուն 
ֆինանսական հարցերով. խորհրդատվու թյուն 
ապահովագրության հարցերով. սպասարկում 
վարկային քարտերով. սպասարկում դեբետ 
քարտերով. դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. տեղեկա-
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տվություն ապահովագրության հարցերով. 
թանկարժեք իրերի գնահատում. 
դրամագիտական իրերի գնահատում. 
վարձակալական վճարների գանձում. 
դրոշմանիշների գնահատում. արժեթղթերի 
թողարկում. արժեքավոր իրերի պահպանություն. 
բորսայական գնանշումեր. վարկային 
քարտերի թողարկում. գրասենյակների 
վարձակալություն (անշարժ գույք). 
կենսաթոշակների վճարման ծառայություն-
ներ. ֆինանսական հովանավորություն. 
բանկային գործառնությունների առցանց 
իրականացում. առևտրաարդյունաբերական 
գործունեության լուծարք (ֆինանսական 
ծառայություններ). վերանորոգման արժեքի 
ֆինանսական գնահատում. ածխածնային 
վարկեր իրականացնելու միջնորդություն. 
անտառի ֆինանսական գնահատում. բրդի 
ֆինանսական գնահատում. վարկավորում 
գրավի դիմաց. պահեստային հիմադրամերի 
ծառայություններ. խնայողական հիմա-
դրամերի ծառայություններ. միջնորդային 
ծառայություններ. խորհրդատվություն պարտքի 
հետ կապված հարցերով. շինարարական 
նախագծերի ֆինանսավորման կազմակեր պում. 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամա-
դրում վեբ-կայքերի միջոցով. փոխհատուցման 
վճարների ֆինանսական կառավարում 
այլ անձանց համար. հիմադրամերի 
տեղաբաշխում. միջնորդական գործարքներ 
կապված արժեթղթերի և պարտատոմսերի 
հետ. ակումբային քարտեր օգտագործելու 
միջոցով զեղչերի տրամադրում երրորդ 
անձանց. պայմանական ազատվածների համար 
երաշխավորման ծառայություններ. տարբեր 
մասնագետների համատեղ աշխատանքի 
համար գրասենյակների վարձույթ:

____________________

(210) 20181986  (111) 29277
(220) 11.12.2018 (151) 31.07.2019
   (181) 11.12.2028
(730) Ալիբաբա Գրուպ Հոլդինգ Լիմիթիդ, KY 
(442) 28.12.2018

(540) 

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

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր և գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմեր. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումեր և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրեր. ծրագրային 
արտադրանք երրորդ անձանց համար կամ 
երրորդ անձանց կողմից էլեկտրոնային 
վճարումեր կատարելու համար. իսկության 
ստուգման և հաստատման ծրագրային 
արտադրանք. համացանցում տրամադրվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
ինտերակտիվ զվարճանքի համակարգչային 
ծրագրեր, որոնք թույլ են տալիս օգտատերերին 
դիտարկելու, լսելու և խաղալու փորձ ձեռք 
բերել ձայնա-, տեսա- և տեսալսողական 
տարրերի ցուցադրության կարգավորման և 
ընտրելու միջոցով. ներբեռնվող ձայնա, տեսա 
և տեսալսողական ֆայլեր և գրառումեր 
մուլտիմեդիային զվարճանքի ծրագրերի 
և բովանդակության տեսքով. առցանց 
էլեկտրոնային հրատարակություններ 
(ներ  բեռնվող համացանցից կամ համա-
կարգչային ցանցից կամ համակարգչային 
տվյալների հիմապաշարից). ծրագրային 
ապահովում հաղորդագրությունների փոխա-
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նակման համար. ֆայլերի համատեղ օգտա-
գործման ծրագրային ապահովում. կապի 
ծրագրային ապահովում տվյալների, ձայնա, 
տեսանյութերի, պատկերների և գրաֆիկական 
տարրերի էլեկտրոնային փոխանցման համար 
համակարգչային, շարժական, անլար և հեռա-
կապի միջոցով. ծրագրային ապահովում 
հավելվածների տեսքով շարժական սարքերի և 
համակարգիչների համար. ծրագրային ապա-
հովման հավելվածներ շարժական սարքերի 
համար. ծրագրային ապահովում պատկերների, 
գրաֆիկական տարրերի, ձայնա, տեսանյութերի 
և տեքստերի մշակման համար. ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության, 
տվյալների, փաստաթղթերի, ձայնի և պատ-
կերի էլեկտրոնային փոխանցման դյուրացման 
համար. ներբեռնվող համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանք, որը թույլ է տալիս 
օգտատերերին մասնակցելու համացանցային 
տեխնոլոգիայի վրա հիմված հանդիպում -
ներին և դասընթացներին՝ վեբ-զննարկիչի 
(բրաուզերի) միջոցով տվյալներին, փաստա-
թղթերին, պատկերներին և կիրառական 
ծրագրերին մուտքի հնարավորությամբ. 
ներբեռնվող համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք հեռադիր համակարգիչներ և 
համակարգչային ցանցեր մուտք գործելու, 
դրանց դիտելու և վերահսկելու համար. 
ներբեռնվող ամպային տեխնոլոգիաների 
ծրագրային ապահովում. ներբեռնվող ամպային 
տեխնոլոգիաների վրա հիմված ծրագրային 
ապահովում. ներբեռնվող էլեկտրոնային 
հրատարակություններ. համակարգչին կցվող 
արտաքին սարքեր. դյուրակիր համակարգիչներ. 
լափթոփ համակարգիչներ. շարժական 
համակարգիչներ. ձեռքի համակարգիչներ. 
անձնական թվային քարտուղարներ. 
անձնական մեդիանվագարկիչներ. շարժա-
կան հեռախոսներ. սմարթֆոններ. թվային 
խցիկներ. մարտկոցներ, լիցքավորող սարքեր 
կուտակիչների համար. համակարգչային 
աշխատակայաններ. համակարգչային սպա-
սարկիչներ (սերվերներ). համակարգիչների և 
հեռակապի սարքավորանք. համակարգչային 
ցանցային հարմարիչներ, փոխանջատիչներ, 
երթուղարարներ և կենտրոնացնող հան-
գույցներ (hubs). լարով և անլար մոդեմեր 

և հաղորդակցական քարտեր և սարքեր. 
լեփթոփի բռնիչներ, համակարգիչների 
պայուսակներ. կրակմարիչներ. համա-
կարգչային սարքավորումեր և ներբեռնված 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում (ներառյալ՝ 
համացանցից ներբեռնվող ծրագրային 
ապահովում). նավագնացական համա-
կարգեր ավտոմոբիլների համար. կոմպակտ 
սկավառակներ. թվային երաժշտություն 
(համացանցից ներբեռնվող). հեռակապի 
սարքեր. մկնիկի տակդիրներ. շարժական 
հեռախոսների լսափողեր. շարժական 
հեռախոսների լրասարքեր. ներբեռնվող 
խաղեր, նկարներ, ֆիլմեր, կինոֆիլմեր և 
երաժշտություն. ազդանշանային համա-
կարգեր. անվտանգության խցիկներ. ռադիո 
և հեռուստատեսային հեռարձակման 
շարժական կայանքներ. հեռուստատեսային 
հեռարձակման սարքավորումեր. խցիկներ. 
տեսախցիկներ. գլխային հեռախոսներ. հեռա-
խոսային ականջակալներ. խոսափողեր. 
դիրքորոշման համաշխարհային համակարգի 
(GPS) ապարատներ և սարքավորումեր. 
համակարգչային, էլեկտրոնային և տեսա- 
խաղերի ծրագրեր և ծրագրային ապահովում 
(ներառյալ՝ համացանցից ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում). հեղուկաբյուրեղային 
տեսասարքեր հեռակապի և էլեկտրոնային 
սարքավորումերի համար. հեռուստատեսային 
կցուրդներ. հեռակառավարման վահանակներ. 
տվյալների պահման ծրագրեր. ակնոցներ 
և արևային ակնոցներ. էլեկտրոնային 
ցուցանակներ. բանկային ծածկագրված կամ 
մագնիսական վարկաքարտեր, հաշվեքարտեր, 
վճարաքարտեր և նույնականացման քարտեր. 
ավտոմատ դրամարկղեր, բանկոմատ-
ներ. էլեկտրոնային գրքեր. չլիցքավորված 
քարթրիջ ներ տպող և ֆոտոպատճենահանող 
սարքերի համար. ռադիո-տեսադայակ, լսա- 
տեսասարքեր երեխաներին հետևելու համար. 
տեսախցիկներ երեխային հետևելու համար, 
տեսադայակ. օբյեկտիվների լուսապաշտպանիչ 
բլենդներ. պլանշետային համակարգիչներ. 
կոդավորված բանալի-քարտեր. 3D ակնոցներ. 
հիշողության քարտեր տեսախաղերի սարքերի 
համար. բոլոր վերոհիշյալ ապրանքներն 
ընդգրկված 9-րդ դասում.
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դաս 36. պահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ. ֆինանսական գործարք-
ների հաշվանցում և կարգավորում համաշ-
խարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով. առցանց բանկային և ֆինանսա-
կան ծառայություններ. վարկաքարտերով 
սպա սարկում, հաշիվների մշակում, 
փոխանցում և դրանց վճարում, ինչպես նաև 
ֆինանսական գործարքների ապահովագրում. 
դրամամիջոցների փոխանցում. դրամա-
միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային միջո-
ցով՝ երրորդ անձանց համար. վճարումերի 
փոխանցում համացանցի միջոցով՝ երրորդ 
անձանց համար. ֆինանսական ծառա-
յություններ հաշիվների դուրսգրման և 
վճարումերի իրականացման տեսքով. 
վարձակալման և վարձույթի կազմակերպում 
և կառավարում. անշարժ գույքի վարձույթ և 
վարձակալություն. անշարժ գույքի գնահատում. 
անշարժ գույքի ֆինանսավորում, ներդրում 
անշարժ գույքի մեջ. միջնորդություն անշարժ 
գույքի հետ կապված գործարքներում. անշարժ 
գույքի գործակալություններ. բնակարանա-
յին գործակալություններ. ապահովագրողների 
ծառա յություններ. անշարժ գույքի կառավարում 
և դրա վերաբերյալ խորհրդակցություն. 
վարձավճարի հավաքում. գրասենյակների 
վարձույթ (անշարժ գույք). սենյակների և 
բնակարանների վարձույթ. ֆինանսական 
տեղեկատվության տրամադրում համացանցի 
միջոցով. անկիզելի պահարաններում պահման 
և ճանապարհային վճարագրերի թողարկման 
ծառայություններ. ներդրումերի կատարում. 
ֆինանսական գնահատում (ապահովա գրա-
կան, բանկային, անշարժ գույքի). ֆինանսների և 
ակտիվների կառավարում. ապահովագրական 
և ֆինանսական ծառայություններ. հեռա-
հաղորդակցության միջոցով տրամադրվող 
ֆինանսական ծառայություններ. ֆինանսական 
խորհրդատվություն և խորհրդակցություն. 
առցանց բանկային ծառայություններ. առցանց 
ռեժիմում համակարգչային տվյալների 
հիմա պաշարից կամ համացանցից 
տրամա դրվող բանկային ծառայություններ. 
բորսայական միջնորդություն, բորսայական 
գնանշումեր. միջնորդություն արժեթղթերի 

և պարտատոմսերի բորսայում, ֆինանսա-
կան վերլուծություն. հաշվեքարտերով, 
վճարաքարտերով և վճարագրի քարտերով 
սպասարկում. բանկային, խնայողության 
հաշիվների և ներդրումերի ծառայություններ. 
ֆինանսական հաշվանցման ծառայություն-
ներ. վարկի հաստատում համաշխարհային 
համակարգչային տեղեկատվական ցանցի 
միջոցով. վարկային ռիսկերի էլեկտրոնային 
կառավարում. գնումերի և հաշիվների 
էլեկտրոնային վճարման ծառայություններ. 
ֆինանսական հաշիվների դեբիտագրում 
և վարկավորում. էլեկտրոնային բանկային 
ծառայություններ. պահված արժեքով քարտերի, 
վճարաքարտերի և հաշվեքարտերի թողարկում. 
հեռախոսային վարկաքարտերով սպասար-
կում. առցանց ռեժիմում համակարգչային 
տվյալների հիմապաշարից կամ համա-
ցանցից տրամադրվող տեղեկատվական 
ծառայություններ ֆինանսների և ապա-
հովագրության վերաբերյալ. գազի և 
հոսանքի համար վճարների գանձման 
գործակալություններ. հնաոճ իրերի գնա-
հատում. արվեստի գործերի գնահատում. 
ոսկերչական իրերի գնահատում. օգտագործ-
ված մեքենաների գնահատում. հարկային 
տեղեկատվության տրամադրում (ֆինանսական 
ծառայություններ). բարեգործական միջոցների 
կենտրոնացում. բարեգործական միջոցների 
հավաքման կազմակերպում. բարեգործական 
միջոցների հավաքում. թղթադրամի և 
մանրադրամի հաշվարկման կամ մշակման 
մեքենաների վարձույթ. բանկոմատների 
կամ ավտոմատ դրամարկղերի վարձույթ. 
առցանց վճարային ծառայություններ. պահում 
անկիզելի պահարաններում. ֆինանսավորման 
կազմակերպում շինարարական նախագծերի 
համար. ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման հետ կապված մաքսազերծման 
գործակալություններ (մաքսազերծում). բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն և 
խորհրդակ ցություն. բոլոր վերոհիշյալ ծառա-
յություններն ընդգրկված 36-րդ դասում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ 
և դրանց հետ կապված մշակումեր, 
արդյունա բերական վերլուծումեր և հետա-
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զոտություն ներ. տեխնիկական ծրագրերի 
ուսումա սիրում. տեխնոլոգիայի բնագավառում 
վեբ-կայքերի տրամադրում, որոնք թույլ 
են տալիս օգտատերերին խորհուրդ և 
տեղեկատվություն տարածել. համակարգչային 
սարքավորում և ծրագրային ապահովման 
մշակում և նախագծում. ծրագրային ապահովում 
որպես (SaaS) ծառայություն. համացանցով 
տեղեկատվության, տվյալների, փաստաթղթերի 
և պատկերների փոխանցման հետ կապված 
համակարգչային ծառայություններ. կիրա-
ռական ծառայություններ տրամադրողների 
(ASP) ծառայություններ, այն է՝ համակարգչային 
ծրագրերի հավելվածների կայքերի տեղադրում 
երրորդ անձանց համար. կիրառական 
ծառայություններ տրամադրողների (ASP) 
ծառա յություններ` համացանցային տեխ նո-
լոգիայի հիմքով կոնֆերանսների, ձայնային 
կոնֆերանսների, էլեկտրոնային հաղորդա-
գրությունների, փաստաթղթերի համա տեղ 
մշակման, տեսակոնֆերանսների և ձայնի 
ու զանգի մշակման ոլորտում ծրագրային 
ապահովմամբ. առցանց չբեռնվող ծրագրային 
ապահովում բազմաթիվ աշխատածրագրերի 
փոխգործելիությունը դյուրացնելու համար. 
առցանց ռեժիմում, էլեկտրոնային փոստի 
կամ հեռախոսի միջոցով տրամադրվող 
տեխնիկական օժանդակություն (տեխնիկա-
կան խորհրդակցություն) համակարգչային 
ծրագրերի և աշխատածրագրերի վերաբերյալ. 
համակարգչային սպասարկում, այն է՝ 
գրանցված օգտատերերի համար առցանց 
համայնքի ստեղծում քննարկումերին 
մասնակցելու, ցանցի հավասարաչափ 
օգտվողներից արձագանքներ ստանալու, 
վիրտուալ համայնքներ ստեղծելու, սոցիա-
լական ցանցեր ստեղծելու և փաստաթղթեր 
փոխանցելու համար. համացանցից օգտվող-
ներին համակարգչային տեխնոլոգիայի 
վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում 
օժանդակ թեժ գծերի միջոցով. համակարգ-
չային սպասարկում համակարգչային ցանցում 
տեղեկատվական ցուցիչների, կայքերի 
և ռեսուրսների ստեղծման վերաբերյալ. 
որոնողական համակարգերի տրամադրում. 
համակարգիչների, նոթբուք համակարգիչների, 
շարժական համակարգիչների, դյուրակիր 
համակարգիչների և ձեռքի համակարգիչների 

նախագծում. աձնական թվային քարտուղար-
ների և անձնական մեդիանվագարկիչների 
նախագծում. շարժական հեռախոսների 
և սմարթֆոնների նախագծում. թվային 
խցիկների նախագծում. համակարգչային 
ծառայություններ. համակարգչային ծրա-
գրավորում. համակարգչային միահավաքման 
ծառայություններ. համակարգչային վերլուծու-
թյուն. համակարգչային ծրագրավորում 
վիրուսների դեմ պայքարելու համար. 
համակարգչային համակարգերի ծրա-
գրային ապահովման ծառայություններ. 
համակարգչային ծառայություններ համա-
կարգիչներից օգտվողների միջև տվյալների 
փոխանցման նպատակով ուղիղ կապ 
հաստատելու համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովման նախագծում. 
համա կարգչային համակարգի նախագծում. 
վեբ-էջերի նախագծում և մշակում. վեբ-
էջերի տեղադրում երրորդ անձանց համար. 
համակարգչային կիրառական ծրագրերի 
տեղադրում տվյալների հիմապաշար-
ներից և համակարգչային ցանցերից 
տեղեկա  տվության որոնման և ձեռքբերման 
համար. տեխնիկական տեղեկատվության 
տրամադրում անմիջական օգտատերերի 
հատուկ խնդրանքով հեռախոսային 
կամ համաշխարհային համակարգչային 
ցանցի միջոցով. խորհրդակցական 
ծառայություններ համակարգչային ծրագրային 
ապահովման վերաբերյալ. համակարգչա-
յին ծառայություններ համակարգչային 
տվյալ ների հիմանապաշարների և վեբ- 
կայքերի պատվիրված որոնման համար. 
համակարգչային և էլեկտրոնային ազդանշանի 
կոդավորում և ապակոդավորում. ֆիզիկական 
տվյալների և փաստաթղթերի փոխակերպում 
էլեկտրոնային մեդիաֆորմատի. ապրանք ների 
ստուգման և գնահատման ծառայություններ. 
ճարտարապետական և նախագծային ծառա-
յություններ. շենքերի, գրասենյակների 
և բնակարանների ինտերիերի դիզայն. 
համակարգիչների և համակարգչային ցանցի 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
ռիսկերի կառավարման համակարգչային 
անվտանգության ծրագրերի տրամադրում. 
համակարգչային անվտանգության ծառայու-
թյուններ (համակարգչային ծրագրերի և 
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ցանցերի փորձարկում և ռիսկի գնահատում). 
որակի երաշխավորման ծառայություններ. 
համակարգչային ծառայություններ գործարա-
րության ասպարեզում գործարքների 
վկայագրման համար և դրանց վերաբեր յալ 
հաշվետվությունների պատրաստում. համա-
կարգչային ցանցերի միջոցով տվյալ ների 
փոխանցման և խմբակային գործարկ ման 
անվտանգության ապահովում. խորհրդակ-
ցություն տվյալների անվտանգության 
ապահովման վերաբերյալ. տեխնոլոգիական 
խորհրդակցություն հեռահաղորդակցության 
անվտանգության ապահովման վերաբերյալ. 
համակարգչայնացված կապի ցան-
ցերի անվտանգության ծառայություններ. 
տեղեկա տվության տրամադրում համա-
ցանցի, համաշխարհային վեբ-ցանցի 
և համակարգչայնացված կապի ցանցի 
անվտանգության բնագավառում. խորհրդա-
տվական ծառայություններ համա-
ցանցի, համաշխարհային վեբ-ցանցի 
և համակարգչայնացված կապի ցանցի 
անվտանգության ապահովման վերաբերյալ, 
տեղեկատվության անվտանգության ապա-
հովում. համակարգչային անվտանգու-
թյան նույնականացման ծառայություններ. 
էլեկտրո  նային ստորագրության առցանց 
նույնա  կանացման բնագավառում համա-
կարգչա յին ծառա յություններ. արտա-
ցանցային տվյալ ների պահուստային 
պատճենում. էլեկտրոնային տվյալների 
պահում. վեբ-կայքի միջոցով տեղեկատվության 
տրամադրում համակարգչային տեխնոլոգիայի 
և ծրագրավորման վերաբերյալ. ամպա-
յին տեխնոլոգիաների ծառայություններ. 
ամպային տեխնոլոգիաների հարթակների 
տրամա դրման ծառայություններ. չբեռնվող 
ամպային հաշվարկների օգտագործմամբ 
և ամպային տեխնոլոգիաների հիմքով 
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում. տվյալների էլեկտրոնային 
պահպանում. ամպային տեխնոլոգիաների 
միջոցով վիրտուալ համակարգչային 
համակարգերի և վիրտուալ համակարգչային 
միջավայրի տրամադրում. զվարճության 
ծրագրերի վարձույթ. աշխարհագրական 
քարտեզների կազմելու ծառայություններ. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 

տեղեկատվություն, խորհրդատվություն և 
խորհրդակ ցություն. բոլոր վերոհիշյալ ծառա-
յություններն ընդգրկված 42-րդ դասում:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20182105  (111) 29278
(220) 25.12.2018 (151) 31.07.2019
   (181) 25.12.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աննա Սերգեյի 
Բարսեղյան, Երևան, Պարոնյան 4ա 34, AM 
(442) 01.02.2019
(540) 

(526) «HANDMADE LEATHER» գրառում ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. կոշկեղեն. երկարաճիտ կոշիկներ. 
կիսակոշիկներ. քուղերով կիսակոշիկներ. 
կոշիկներ. սպորտային կոշիկներ. սպորտային 
կիսակոշիկներ:

____________________

(210) 20182107  (111) 29279
(220) 25.12.2018 (151) 31.07.2019
   (181) 25.12.2028
(730) «Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 19, բն. 4, AM 
(442) 16.01.2019
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապտա-մոխրագույն, մուգ կապույտ, կանաչ, սև 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդային նյութերի տարածում. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. փաստաթղթերի վերար-
տադրում. գովազդային նյութերի նորացում. 
նմուշների տարածում. գովազդային նյու-
թերի վարձույթ. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. գովազդ. ռադիոգովազդ. 
ծառայություններ հասարակական հարա-
բերությունների բնագավառում. հեռուստա-
գովազդ. հաղորդագրությունների գրառում 
(գրասենյակային աշխատանքներ). տվյալների 
ավտոմատացված  հիմապաշարների վարում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործնական 
տեղեկատվություն. հասարակական կարծիքի 
հետազոտում. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. հեռախոսազան-
գերին պատասխանելու ծառայություններ 
բացակայող բաժանորդների համար. տեքստի 
մշակում. լրագրերի բաժանորդագրության 
կազմակերպում երրորդ անձանց համար. 
գովազդ փոստով. ստեղծագործների և 
կատարողների գործերի կառավարում. 
տեղեկատվության հավաքում տվյալների 
համակարգչային հիմապաշար ներում. 
տեղեկա տվության կանոնակարգում տվյալ-
ների համա կարգչային հիմապաշարներում. 
առևտրական ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. լուսապատճենահանող սար-
քա վորման 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. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խորհուրդ-
ներ սպառողներին ապրանքների և  
ծառայությունների  ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժա նորդագրում երրորդ անձանց համար. 
գնման պատվերների մշակման գործընթաց-
ների կառավարում. հեռուստամարքեթինգի 
ծառայություններ. վաճառքի օժանդակման 
համար որոնման համակարգի օպտիմալացում. 
վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում. 
գովազդային ծառայություններ «վճարել մեկ 
կտտոցով» (PPC). առևտրային միջնորդություն 
(ծառայություն). տվյալների էլեկտրոնային 
հիմապաշարներում տվյալների նորացում և 
պահում. առցանց վաճառատեղի տրամադրում 
գնողներին և ապրանքներ և ծառայություն-
ներ վաճառողներին. գովազդային նյութերի 
ձևավորում. գովազդային վահանակների 
վարձույթ. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրա մադրում. տվյալների և գրավոր 
հաղորդագրությունների գրանցում. տեղեկա-
տվական ցանկի կազմում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. հեռուստա-
խանութների ծրագրերի արտադրություն. 
հասարակության հետ հաղորդակցման 
ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդա-
տվություն. խորհրդատվություն գովազդային 
հաղորդակցության ռազմավարության վերա-
բերյալ. թվային երաժշտության ներբեռնման 
համար մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
հնչյունային ֆայլերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
նախապես գրառված երաժշտության և ֆիլմերի 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. թիրախային մարքեթինգ 
(շուկայավարում). 
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դաս 38. հեռահաղորդակցություն. ռադիո-
հեռար ձակում. հաղորդագրությունների 
փոխան   ցում. հեռուստա հեռարձակում. հեռա-
գրերի հաղորդում. հեռագրակապ տրամա դրելու 
ծառա յություններ. հեռագրակապ. հեռա-
խոսակապ տրամադրելու ծառայություններ. 
հեռախոսակապ. աբոնենտային հեռագրա-
կապի (տելեքսի) ծառայություններ. լրատվական 
գործակալությունների ծառայություններ. 
մալուխային հեռուստահեռարձակում. ռադիո-
հեռախոսակապ. համակարգչային տերմինալ-
ներով իրագործվող կապ. համակարգչի 
միջոցով հաղորդագրությունների և 
պատկերների փոխանցում. էլեկտրոնային 
նամակների հաղորդում. ֆաքսիմիլային 
կապ. տեղեկատվություն հեռակապի 
վերաբերյալ. փեյջինգային ծառայություն 
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային 
կապի այլ միջոցների օգտագործմամբ). 
հաղորդագրությունների փոխանցման ապարա-
տուրայի վարձույթ. օպտիկաթելքային կապ. 
ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ. 
մոդեմերի վարձույթ. հեռահաղորդակցական 
կապի սարքավորման վարձույթ. հեռախոսային 
ապարատների վարձույթ. արբանյակային 
կապ. հաղորդագրությունների էլեկտրոնա-
յին տախտակ (հեռահաղորդակցական 
ծառա յություններ). ինտերնետին հեռա-
հաղորդակցական միացման ապահովում. 
հեռահաղորդակցական միացումերի և 
երթուղա վորման ծառայություններ. հեռա-
կոնֆերանսներ. ինտերնետ մուտքի 
ապահովում. համացանցի հասանելիության 
ժամանակի վարձույթ. հեռուստախանութների 
ծառայություններ տրամադրող հեռա-
հաղորդակցական կապուղիների ապահովում. 
ինտերնետում բանավեճային համաժողովների 
հասանելիության ապահովում. տվյալների 
հիմապաշար մուտքի ապահովում. ձայնային 
փոստի ծառայություններ. շնորհավորական 
բացիկների առցանց փոխանցում. թվային 
ֆայլերի հաղորդում. անլար հեռարձակում. 
տեսակոնֆերանսների համար կապի 
ծառայությունների տրամադրում. առցանց 
համաժողովների ապահովում, տրամադրում. 
տվյալների հոսքի փոխանցում. ռադիոկապ. 
տեսահաղորդում ըստ պահանջի.

դաս 41. զվարճանքի (ատրակցիոնների) 
զբոսայգիների ծառայություններ. զվար-
ճությունների ծառայություններ. կինեմա-
տոգրաֆիական սարքավորումերի վարձույթ. 
զվարճությունների կազմակերպում հյուրերի 
համար. կինոստուդիաների ծառայություններ. 
կրկեսային կատարումերի ներկայացում. 
մրցույթների կազմակերպում (ուսումական 
կամ զվարճալի). հեռակա ուսուցում. 
ֆիզիկական դաստիարակություն. զվարճալի 
ռադիոհաղորդումեր. տեքստային նյութերի 
հրապարակում, բացառությամբ գովազդային 
նյութերի. կրթադաստիարակչական ծառայու-
թյուններ. ձայնագրությունների վարձա-
կալություն. կինոֆիլմերի վարձույթ. 
կինոֆիլմերի արտադրություն, բացա-
ռությամբ գովազդային հոլովակների. 
մարմամարզության ուսուցում. ռադիո և 
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ. 
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի 
մոնտաժում. վարյետեների ներկայացումեր. 
երաժշտասրահների ներկայացումեր. նվագա-
խմբերի ծառայություններ. թատերական 
ներկայացումեր. շոուների արտադրություն. 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումեր. 
շարժական գրադարանների ծառայություններ. 
խաղատների ծառայություններ (խաղեր). 
ակումբների ծառայություններ (զվարճություն 
կամ կրթություն). կոլոքվիումերի կազմա-
կերպում և անցկացում. կոնֆերանսների 
կազմակերպում և անցկացում. վեհաժողովների 
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում. 
դիսկոտեկների ծառայություններ. տեղեկա-
տվություն կրթության հարցերով. քննությունների 
անցկացում. տեղեկատվություն զվարճության 
հարցերով. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակ-
ներով. թատերականացված ներկայացումեր. 
կինոթատրոնների ծառայությունների տրամա-
դրում. գործնական հմտությունների ուսու-
ցում (ցուցադրություն). տեղեկատվություն 
հանգստի հարցերով. տեսաֆիլմերի վարձույթ. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
վարպետաց դասերի կազմակերպում և 
անցկացում (ուսուցում). գեղեցկության մրցույթ-
ների կազմակերպում. ներկայացումերի 
տոմսերի ամրագրում. կրկնօրինակում. 
կրոնական կրթություն. վիճակախաղերի 
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կազմա կերպում. գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում. հրապարակումեր 
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական 
համակարգերի օգնությամբ.  համակարգ-
չային ցանցերի կողմից տրամադրվող 
ծառայություններ առցանց խաղերի ոլորտում. 
կարաոկե ծառայություններ. առցանց 
ապահովում ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
հրապարակումերով. լուսանկարչական 
ռեպոր տաժներ. նորությունների ծառայություն. 
միկրոֆիլմերի ստեղծում. տոմսերի բաշխման 
ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց). 
հրապարակումերի մանրակերտում. ոչ 
բեռնելի երաժշտության առցանց տրա-
մադրում. ոչ բեռնելի տեսանյութերի առցանց 
տրամադրում. կրթական ոչ վիրտուալ 
ֆորումերի կազմակերպում և անցկացում. 
երգահանների ծառայություններ. սիմուլյատորի 
միջոցով մատուցվող ուսուցում. չբեռնվող 
ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ ըստ 
պահանջի» ծառայության միջոցով. չբեռնվող 
հեռուստատեսային ծրագրերի տրամադրում 
«տեսանյութ ըստ պահանջի» ծառայության 
միջոցով. 

դաս 42. տեխնիկական հետազոտու-
թյուններ. արդյունաբերական դիզայն. 
տեխնիկական նախագծերի ուսումասիրում. 
համակարգիչների համար ծրագրերի կազ-
մում. ֆիզիկա (հետազոտություններ). 
հետազոտություններ մեխանիկայի բնագա-
վառում. հետազոտություններ երկրաբանու-
թյան բնագավառում. ծրագրային ապահովման 
մշակում. չափաբերում (չափումեր). 
ծրագրային ապահովման արդիականացում. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում. համա-
կարգչային համակարգերի վերլուծություն. 
համակարգչային համակարգերի նախագծում. 
ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական 
վերահսկողություն. համակարգչային ծրա-
գրային ապահովման տեղակայում. տվյալների 
և տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում, 
բացառությամբ ֆիզիկական կերպափոխման. 
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման 
հարցերով. վեբ-սերվերների վարձույթ. 
հեռակա հասանելիության համակարգչային 
համակարգերի մոնիտորինգ. ծրագրային 
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլոր-

տում խորհրդատվություն. գիտական հետա-
զոտություններ. սերվերների տեղավորում, 
սեր վերների հոսթինգ. տվյալների պահեստային 
հեռա պատճենման     ծառայություններ.   տվյալ ների 
էլեկտրոնային պահպանում. համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման ոլոր տում 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. աշխարհագրական քար տեզներ 
կազմելու ծառայություններ. «ամպային» 
տեխնոլոգիաների ծառայություններ. տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
արտաքին (աութսորս) ծառայությունների 
տրամադրում. տեխնոլոգիական հարցերով 
խորհրդատվություն. համակարգչային տեխ-
նոլո գիաների ոլորտում խորհրդա տվական 
ծառայություններ. հեռահաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդա-
տվական ծառայություններ. համակարգչային 
համակարգերի մոնիտորինգ անսար-
քությունները բացահայտելու համար. վեբ-
կայքերի տեղեկատվական կատալոգների 
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց 
համար (ծառայություններ տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում). ծրագրային 
ապահովման մշակում ծրագրային ապահովման 
հրատարակման շրջանակներում. հարթակ 
որպես ծառայություն (PaaS):

____________________

(210) 20182109  (111) 29280
(220) 25.12.2018 (151) 31.07.2019
   (181) 25.12.2028
(730) «Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 19, բն. 4, AM 
(442) 16.01.2019
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղարդակցություն. ռադիո-

հեռարձակում. հաղորդագրությունների 
փոխան  ցում. հեռուստահեռարձակում. հեռա-
գրերի հաղորդում. հեռագրակապ տրա-
մադրելու ծառայություններ. հեռագրակապ. 
հեռախոսակապ տրամադրելու ծառա-
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յություններ. հեռախոսակապ. աբոնեն-
տային հեռագրակապի (տելեքսի) 
ծառայություններ. լրատվական գործա-
կալու  թյունների ծառայություններ. 
մա լու   խային հեռուստա հեռարձակում. ռադիո-
հեռա  խոսակապ. համակարգչային տերմինալ-
ներով իրագործվող կապ. համակարգչի 
միջոցով հաղորդագրությունների և պատ-
կերների փոխանցում. էլեկտրոնային 
նամակների հաղորդում. ֆաքսիմիլային 
կապ. տեղեկատվություն հեռակապի 
վերաբերյալ. փեյջինգային ծառայություն 
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային 
կապի այլ միջոցների օգտագործմամբ). 
հաղորդագրությունների փոխանցման ապա-
րատուրայի վարձույթ. օպտիկաթելքային 
կապ. ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ. 
մոդեմերի վարձույթ. հեռահաղորդակցական 
կապի սարքավորման վարձույթ. հեռախոսային 
ապարատների վարձույթ. արբանյակային 
կապ. հաղորդագրությունների էլեկտրոնային 
տախտակ (հեռահաղորդակցական ծառա-
յու թյուն ներ). ինտերնետին հեռահաղոր-
դակ ցա կան միացման ապահովում. 
հեռա հաղորդակ ցական միացումերի 
և երթուղա վորման ծառայություններ. 
հեռակոնֆերանսներ. ինտեր   նետ մուտքի 
ապահովում. համացանցի հասանելիության 
ժամանակի վարձույթ. հեռուստախանութ-
ների ծառայություններ տրա մադրող 
հեռահաղորդակցական կապուղիների 
ապա հովում. ինտերնետում բանավեճային 
համաժողովների հասանելիության ապա-
հովում. տվյալների հիմապաշար մուտքի ապա-
հովում. ձայնային փոստի ծառայություններ. 
շնորհավորական բացիկների առցանց 
փոխանցում. թվային ֆայլերի հաղորդում. 
անլար հեռարձակում. տեսակոնֆերանսների 
համար կապի ծառայությունների տրամադրում. 
առցանց համաժողովների ապահովում, 
տրամադրում. տվյալների հոսքի փոխանցում. 
ռադիոկապ. տեսահաղորդում ըստ պահանջի.

դաս 42. տեխնիկական հետա-
զոտություններ. արդյունաբերական դիզայն. 
տեխնիկական նախագծերի ուսումասիրում. 
համակարգիչների համար ծրագրերի 
կազմում. ֆիզիկա (հետազոտություններ). 
հետազոտություններ մեխանիկայի բնա-

գավառում. հետազոտություններ երկրա-
բանության բնագավառում. ծրագրային 
ապահովման մշակում. չափաբերում 
(չափումեր). ծրագրային ապահովման 
արդիականացում. ծրագրային ապահովման 
սպասարկում. համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն. համակարգչային համակարգերի 
նախագծում. ավտոմոբիլային տրանսպորտի 
տեխնիկական վերահսկողություն. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովման 
տեղակայում. տվյալների և տեղեկատվական 
ծրագրերի կերպափոխում, բացառությամբ 
ֆիզիկական կերպափոխման. խորհրդա-
տվություն ծրագրային ապահովման 
հարցերով. վեբ-սերվերների վարձույթ. 
հեռակա հասանելիության համակարգչային 
համակարգերի մոնիտորինգ. ծրագրային 
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլոր-
տում խորհրդատվություն. գիտական հետա-
զոտություններ. սերվերների տեղավորում, 
սերվերների հոսթինգ. տվյալների պահեստային 
հեռա պատճենման      ծառայություններ.       տվյալ -
ների էլեկտրոնային պահպանում. համակարգ-
չային տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման 
ոլորտում տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. աշխարհագրական 
քարտեզներ կազմելու ծառայություններ. 
«ամպային» տեխնոլոգիաների ծառայություններ. 
տեղեկա տվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
արտաքին (աութսորս) ծառայությունների 
տրամադրում. տեխնոլոգիական հարցերով 
խորհրդատվություն. համակարգչային տեխնո-
լոգիաների ոլորտում խորհրդատվական 
ծառայություններ. հեռահաղորդակցական 
տեխնո լոգիաների ոլորտում խորհրդա-
տվական ծառայություններ. համակարգչային 
համակարգերի մոնիտորինգ անսար-
քությունները բացահայտելու համար. վեբ-
կայքերի տեղեկատվական կատալոգների 
ստեղծում և մշակում երրորդ անձանց 
համար (ծառայություններ տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում). ծրագրային 
ապահովման մշակում ծրագրային ապահովման 
հրատարակման շրջանակներում. հարթակ 
որպես ծառայություն (PaaS):

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

80

ՄԱՍ 1

80

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/1 

01 .08 . 20 19

(210) 20190003 (111) 29281
(220) 08.01.2019 (151) 31.07.2019
   (181) 08.01.2029
(730) «Տուկտուկ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 19, շ. 
6, բն. 27, AM 
(442) 01.02.2019
(540) 

(526) «.am» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտ չէ։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
նարնջագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։
(511) 

դաս 39. ապրանքների առաքում:
____________________

(210) 20190020  (111) 29282
(220) 10.01.2019 (151) 31.07.2019
   (181) 10.01.2029
(730) «Տուկտուկ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 19, շ. 
6, բն. 27, AM 
(442) 01.02.2019
(540) 

(526) «Առաքում», «ենք», «ժամանակ», «We», 
«deliver», «time»,  «Мы», «доставляем», «время» 
բառերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։
(511) 

դաս 39. ապրանքների առաքում:
____________________

(210) 20190044 (111) 29283
(220) 15.01.2019 (151) 31.07.2019
   (181) 15.01.2029
(730) «Բրեյնլի Թրեյդ» Լիմիթիդ Լայըբիլիթի 
Քամփնի (ԷլԷլՍի), UZ 
(442) 01.03.2019
(540) 

(526) «LEADING» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն. խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). հրուշակեղեն գետնընկույզի 
հիմքով. հրուշակեղեն նշի հիմքով. կարամելներ 
(կոնֆետներ). կոնֆետներ. մատուտակի 
կոն ֆետներ (հրուշակեղեն). անանուխի 
կոնֆետներ. փաթիլներ (հացահատիկային 
արտադրանք). եգիպտացորենի փաթիլներ. 
վարսակի փաթիլներ. շոկոլադ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20190094 (111) 29284
(220) 22.01.2019 (151) 31.07.2019
   (181) 22.01.2029
(730) «ՎՏԲ - Հայաստան բանկ» ՓԲԸ, Երևան, 
Մոսկովյան 35, 68-73 ոչ բնակելի տարածք, AM 
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(442) 01.03.2019
(540) 

(526) «АРМЯНСКИЙ КОНЬЯК» և «ЕРЕВАНСКИЙ 
ТРАДИЦИОННЫЙ» գրառումերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց մանուշակագույն, դեղին, կարմիր, բեժ և 
սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20190154  (111) 29285
(220) 31.01.2019 (151) 31.07.2019
   (181) 31.01.2029
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 18.02.2019
(540) 

(526) «12» թիվը և «WHOLE MOUTH HEALTH» 
արտա հայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, նարնջագույն, կանաչ, բաց և մուգ 
երկնագույն, բաց մոխրագույն, սպիտակ,  բաց 
և մուգ մանուշակագույն, ծիրանագույն և դեղնա-
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. ատամի մածուկներ, պատրաս-
տուկներ բերանի խոռոչի ողողման համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. 

դաս 21. ատամի խոզանակներ: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20190171  (111) 29286
(220) 01.02.2019 (151) 31.07.2019
   (181) 01.02.2029
(730) Մարինե Հակոբյան, Երևան, Դավթաշեն, 
4-րդ թաղ., շ. 4ա, բն. 1, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

(526) «Լոդջ» և «Lodge» գրառումերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է վարդագույն (կարմիր՝ 255, կանաչ՝ 130, 
կապույտ՝ 105) և ինդիգո (կարմիր՝ 125, կանաչ՝ 
95, կապույտ՝ 250) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________

(210) 20190177  (111) 29287
(220) 04.02.2019 (151) 31.07.2019
   (181) 04.02.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նարինե 
Իսպիրյան, Արմավիրի մարզ, Գայ համայնք, 
Երևանյան փ. 45/2, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 
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(526) «ՖԱՐՄ» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. դեղատների կողմից մատուցվող 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ:

____________________

(210) 20190202  (111) 29288
(220) 07.02.2019 (151) 31.07.2019
   (181) 07.02.2029
(730) «Գանա գրուպ պլյուս» ՍՊԸ, Երևան, 
Սիլիկյան թաղ., փ. 13, տուն 54, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

(526) Բացի «GANA» բառից մացած բոլոր գրա-
ռումերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(511) 

դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 
ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). դոնդող. սննդային 
ճարպեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային 
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն 
երշիկ. արգանակներ. բաղադրություններ 
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար. 
պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն. 
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային 
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. 
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. մանր 
վարունգ (թթու դրած). պահածոյացված 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
սննդային յուղ. սերուցք (կաթնամթերք). 
պանիրներ. շաքարած մրգեր. կրոկետներ. 
անկենդան խեցգետնանմաններ. խուրմա. 
կաթ. անկենդան խեցգետիններ. ձկան 
սուկի. շրդանային մակարդներ. ջերմային 

մշակման ենթարկված մրգեր. մրգային 
դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ. 
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս. 
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր 
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. 
յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների 
համար. անկենդան ծովատառեխ. օմարներ 
(անկենդան). եգիպտացորենի սննդային 
յուղ. սննդային յուղ արմավենու  կորիզից. 
քնջութի սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ. 
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի 
դեղնուց. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ. 
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու 
համար. մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնա-
մթերք. լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. 
պահածոյացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ 
(բացի հրուշակեղենից). սննդային ոսկրածուծ. 
միդիաներ (խեցեմորթներ) անկենդան. 
կակղամորթներ անկենդան. արմավենու 
սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի 
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված 
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի 
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. 
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի 
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի 
սննդային ճարպ. մրգային աղցաններ. 
անկենդան սարդինա ձուկ. սաղմոն 
(անկենդան). կենդանական սննդային ճարպեր. 
թյուննոս (անկենդան). տոմատի հյութ սնունդ 
պատրաստելու համար. արևածաղկի սննդա-
յին յուղ. ենթամթերքներ. պահածոյացված 
գետնասնկեր. ընտանի թռչուն (անկենդան). 
մրգակեղև. ալգինատներ խոհարարական 
նպատակների համար. ծեծած նուշ. մշակված 
գետնընկույզ. պահածոյացված սնկեր. 
կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային յուղ. 
պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ. ձկան 
հիմքով սննդամթերք. մրգային չիպսեր. 
խխունջներ (անկենդան).  սպիրտի մեջ 
պահածոյացված մրգեր. սննդի համար 
պատրաստված ծաղկափոշի. սղոցաձև 
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ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյաց-
ված ձուկ. պահածոյացված միս. մանր 
ծովախեցգետիններ (անկենդան). խխունջի 
ձվեր. սոյայի շոռ. հարած սերուցք. խոզի միս. 
ուտելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. ձկան 
ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. 
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ. 
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ), 
անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). 
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի 
թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի 
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. 
կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. 
լոռամրգի մրգանույշ. թահինի (մածուկ քնջութի 
հատիկներից). հումուս (խյուս սիսեռից). 
պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ. թեթև 
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ. 
կիմչի (սննդամթերք ֆերմենտացված բանջա-
րեղենների հիմքով). սոյայի կաթ. կաթնային 
կոկտեյլներ. այվար (պահածոյացված պղպեղ). 
արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. 
ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի 
մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված 
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվե-
վերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի 
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ 
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական 
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից). 
խտացրած կաթ. թթվասեր (թթվեցրած 
սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային խմո-
րումով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած 
կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. 
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար. նշի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի 
փոշի. յակիտորի. բուլգոգի (կորեական մսային 
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ. 
պահածոյացված հատապտուղներ. գուակամոլե 
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել. 
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակ-
ների համար. սառեցումով չորացրած միս. 
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերուցքներ. 

սառեցումով չորացրած բանջարեղեն. 
առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված 
ձիթապտղի սննդային յուղ. գալբի (կորեական 
ճաշատեսակ- խորոված, տապակած միս). 
էսկամոլես (մրջյունների ուտելի թրթուրներ). 
ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված քաղցր 
եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին քսվող 
սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագնդիկներ. 
նրբերշիկներ հոթ-դոգերի համար. խմորա-
պատ նրբերշիկներ փայտիկների վրա (կորն-
դոգեր). սոյայի ձեթ սննդի համար. կաթի 
փոխարինիչներ. նուշի կաթ. գետնընկույզի 
կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. ըմպելիքներ կոկոսի 
կաթի հիմքով. բրնձի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. ըմպելիքներ նուշի 
կաթի հիմքով. ըմպելիքներ գետնընկույզի 
կաթի հիմքով. բնական կամ արհեստական 
թաղանթներ երշիկի համար. կլիպֆիսկ (աղը 
դրած և չորացրած ձողաձուկ). կաթնաշոռով 
ալրային փքաբլիթներ. մամլած մրգային 
խմոր. յուբա (սոյայի ծնեբեկ). սոյայի բլիթներ. 
տոֆուի բլիթներ. թաժին (մսով, ձկով կամ 
բանջարեղենով պատրաստված կերակուր).

դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). 
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. 
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշա բույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. համեմանք. հաց անխաշ խմորից. 
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային 
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետ-
ներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք). 
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ), 
կարրի (ամոքանք). հացահատիկային 
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ 
(սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշա-
կարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք). համե-
մունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտացորենի 
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած 
սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. 
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ 
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի. 
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կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի 
համար. քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. 
ամոքանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ 
պղպեղ. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր. 
եգիպտացորենի ալյուր. մանանեխի փոշի. 
գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. 
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային 
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի 
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի). 
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր 
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. 
կոճապղպեղ (ամոքանք). կապակցող 
նյութեր պաղպաղակի համար. բնական կամ 
արհեստական սառույց. սառույց սառեցման 
համար. գլյուկոզա խոհարարական նպա-
տակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի 
համար. մակարուն (նշով թխվածք). մակա-
րոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե 
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ) 
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի. 
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). 
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. 
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի 
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 

գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառնա շաքար 
(նաբաթ). փաթիլներ (հացահատիկային 
արտա դրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս 
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի 
համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. 
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար. 
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. 
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի 
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. 
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցանների 
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. 
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո 
(համեմունք). սոյայի խյուս (համեմունք). 
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի 
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա 
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար). 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով 
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. 
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս). 
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու 
համար. կտավատի սերմ խոհարարական 
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային 
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակու-
թյամբ. գինեքարաթթու խոհարարական 
նպատակների համար. գլյուտենային 
հավելույթներ խոհարարական նպատակների 
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
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շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատ-
րաստված զարդարանքներ տորթերի համար. 
շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. մանրացրած 
սխտոր (համեմունք). բաոցզի (չինական 
կարկանդակներ). բրնձե խմոր խոհարարական 
նպատակների համար. ցզյաոցզի (չինական 
պելմեններ). ռամեն (ճապոնական ճաշատեսակ 
լապշայի հիմքով). օկոնոմիակի (ճապոնական 
բարկահամ բլիթներ). օկոնոմիակիի համար 
խմորախառնուրդ (ճապոնական բարկահամ 
բլիթներ). բուրիտո. գիմբապ (կորեական 
ճաշատեսակ բրնձի հիմքով). ուտելի թուղթ. 
ուտելի բրնձե թուղթ. հացին քսվող սնունդ 
շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող սնունդ 
ընկույզ պարունակող շոկոլադի հիմքով. 
ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. ագավայի 
օշարակ (բնական քաղցրացնող). հայելային 
մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմական բաղադրամասը բրինձն 
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմական բաղադրամասը մակարոնն 
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և 
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի 
(բրնձի գնդիկներ). արագ (ակնթարթային) 
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի 
խորանարդիկներ. մշակված սերմահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի). մշակված կինոա. բլղուր. 
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր. 
լոռամրգի սոուս (համեմունքներ). խնձորի 
սոուս (համեմունքներ). չորահաց. լոմպոր 
(կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ). զեֆիր 
(հրուշակեղեն). պաստիլա (հրուշակեղեն). 
սեմբեյ (բրնձի կրեկերներ). կիմչիժոն 
(խմորված բանջարեղեններից յուղաբլիթներ). 
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր 
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
կոնֆետներ. շնչառությունը թարմացնող 
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա:

____________________

(210) 20190213  (111) 29289
(220) 08.02.2019 (151) 31.07.2019
   (181) 08.02.2029
(730) Արման Աբրահամյան, Երևան, Կոմիտասի 
34/1, բն. 30, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

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

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20190214  (111) 29290
(220) 08.02.2019 (151) 31.07.2019
   (181) 08.02.2029
(730) Արման Աբրահամյան, Երևան, Կոմիտասի 
34/1, բն. 30, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

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

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20190215  (111) 29291
(220) 08.02.2019 (151) 31.07.2019
   (181) 08.02.2029
(730) Արման Աբրահամյան, Երևան, Կոմիտասի 
34/1, բն. 30, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

(526) «SILVER» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
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(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ։

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20190250  (111) 29292
(220) 13.02.2019 (151) 31.07.2019
   (181) 13.02.2029
(730) «Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ, Երևան, Վար-
դանանց 18/2, AM 
(442) 18.03.2019
(540) 

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

դաս 9. պրոյեկցիոն էկրաններ. 
համա կարգիչների հիշողության բլոկ-
ներ. համակարգիչներ. համակարգչային 
գրառ ված ծրագրեր. պրոյեկցիոն ապա-
րատներ. համակարգիչների ստեղնա-
շարեր. համակարգիչներին կից սարքեր. 
համակարգչային գրառված ծրա գրային 
ապահովում. մոնիտորներ (համա-
կարգչային ծրագրեր). «Մկնիկ» տեսակի 
մանիպուլյատորներ (կից սարքավորումեր). 
համակարգչային տպիչներ. պրոցեսորներ 
(տեղեկատվության մշակման կենտրոնական 
բլոկներ). անլար հեռախոսներ. մկնիկների 
գորգեր. նրբաքուղեր բջջային հեռախոսների 
համար. պայուսակներ դյուրակիր 
համակարգիչների համար. սմարթֆոններ. 
դատարկ տոներային քարթրիջներ տպիչների և 
լուսապատճենահանող ապարատների համար. 
համակարգչային սարքավորումեր. 

դաս 16. թուղթ. պատճենահան թուղթ 
(գրասենյակային). թանաք:

____________________

(210) 20190298 (111) 29293
(220) 20.02.2019 (151) 31.07.2019
   (181) 20.02.2029

(730) «Ադելի էնդ սթոուն» ՍՊԸ, Երևան, 
Գյուրջյան 5, բն. 30, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. շամպուններ. պատրաստուկներ 

սափրվելու համար. աղեր վաննաների համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. սափրվելու լոսյոններ.

դաս 4. մոմ լուսավորության համար. 
անուշահոտ մոմեր.

դաս 14. զարդատուփեր. նվերների տուփեր 
թանկարժեք իրերի համար.

դաս 16. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). 
ուսուցողական նյութեր (բացառությամբ 
սարքերի). գրքեր. թղթե տոպրակներ. 
փաթեթավորման թղթեր. շնորհավորական 
բացիկներ. թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր. 
անձնագրերի կազմեր.

դաս 20. բազմոցի բարձեր. շրջանակներ 
նկարների համար.

դաս 21. սկուտեղ - ափսեներ բանջարեղենի 
համար. աղամաններ. սկուտեղներ. թեյի 
սպասքակազմեր (սեղանի սպասք). 
ապուրաման. թրմելու թեյամաններ. գավա-
թիկներ. սեղանի սպասք, բացառությամբ 
դանակների, պատառաքաղների և գդալների. 
ափսեներ. մոմակալներ. սուրճի սպասք 
(սեղանի սպասք). հացամաններ.

դաս 39. ապրանքների փաթեթավորում:
____________________

(210) 20190299 (111) 29294
(220) 20.02.2019 (151) 31.07.2019
   (181) 20.02.2029
(730) «Ֆայն ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Նուբարաշեն, 
Նոր Խարբերդ. Այգեգործական տարածք. փ. 
30, շ. 3, AM 
(442) 01.04.2019
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(540) 

(511) 
դաս 29. չրեր.
դաս 30. թեյ:

____________________

(210) 20190310  (111) 29295
(220) 22.02.2019 (151) 31.07.2019
   (181) 22.02.2029
(730) Ժորժ Վարդանի Խաչատրյան, Երևան, 
Հրաչյա Քոչար 18/61, AM 
(442) 18.03.2019
(540) 

(526) «27» թիվն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
նարջագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. անշարժ գույքի վարձակալություն. 
գրասենյակների վարձակալություն (անշարժ 
գույք). անշարժ գույքի կառավարում.

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ. 
հոսթելների ծառայություններ:

____________________

(210) 20190311  (111) 29296
(220) 22.02.2019 (151) 31.07.2019
   (181) 22.02.2029
(730) Ժորժ Վարդանի Խաչատրյան, Երևան, 
Հրաչյա Քոչար 18/61, AM 
(442) 18.03.2019

(540) 

(526) «Areni» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
____________________

(210) 20190334 (111) 29297
(220) 25.02.2019 (151) 31.07.2019
   (181) 25.02.2029
(730) «Բաբայան քոնսալթինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ձորափի 70/3, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կանաչ և մուգ կարմիր գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

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

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ նյութական 
արժեքների և անհատների  ֆիզիկական 
պաշտպանության համար. այլ անձանց կողմից 
մատուցվող անհատական և սոցիալական 
ծառայություններ անհատի կարիքները հոգալու 
համար։

____________________

(210) 20190409 (111) 29298
(220) 05.03.2019 (151) 31.07.2019
   (181) 05.03.2029
(730) «Կամսար» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 
փ., թիվ 19, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(526) «DJ» գրառում ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ. 
երաժշտական արտադրանքի թողարկում. 
երաժշտության ստեղծագործում:

____________________

(210) 20190428 (111) 29299
(220) 07.03.2019 (151) 31.07.2019
   (181) 07.03.2029
(730) Մայլն Ինսթիթյուշնլ Ինք., US 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

ռևմատիզմանման հոդաբորբի, յուվենիլ 
ռևմատիզմանման հոդաբորբի ու պսորիատիկ 
հոդաբորբի, բշտիկային պսորիազի և 
անկիլոզացնող սպոնդիլիտի (Բեխտերևի 
հիվանդության) բուժման համար։ 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20190446 (111) 29300
(220) 12.03.2019 (151) 31.07.2019
   (181) 12.03.2029
(730) «Էըրըն սեդրիք րոլինս» ՍՊԸ, Վայոց Ձորի 
մարզ, Աղավնաձոր, 1-ին փ., 1-ին նրբ., տուն 3, 
AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապտականաչ գունով:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի)՝ գինիներ, գինի խաղողի 
չանչերից:

____________________

(210) 20190447  (111) 29301
(220) 12.03.2019 (151) 31.07.2019
   (181) 12.03.2029
(730) «Կիրակոսյաններ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գ. 
Նժդեհի փ., շ. 6, բն. 49-52, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 
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(526) «GUEST HOUSE and RESTAURANT» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություն ներ. 
սրճարանների ծառայություններ. հյուրատների 
ծառայություններ. տեղերի ամրագրմամբ 
(հյուրանոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սննդամթերքի պատ-
րաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ). նախաճաշարանների 
ծառայություններ. ժամանակավոր բնա-
կատեղերի վարձակալում. պանսիոնների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. տեղերի ամրագրում 
պանսիոններում. տեղերի ամրագրում հյուրա-
նոցներում. ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ. խորտկարանների 
ծառայություններ. բարերի ծառայություններ. 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
(կացարանի տրամադրում). տեղերի ամրա-
գրում ժամանակավոր բնակության համար. 
մոթելների ծառայություններ. սենյակների, 
դահլիճների վարձակալում հավաքների 
համար. ժամանակավոր բնակեցման 
համար ընդունարանների ծառայություններ 
(ժամանման և մեկնման կառավարում). վաշոկու 
ռեստորանների ծառայություններ. «ուդոն» 
և «սոբա» ռեստորանների ծառայություններ. 
սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում. 
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի 
պատրաստման հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ:

____________________

(210) 20190485 (111) 29302
(220) 18.03.2019 (151) 31.07.2019
   (181) 18.03.2029
(730) «Արտ թեքնոլոջի» ՍՊԸ, Երևան, 
Մարգարյան 23/6, AM 
(442) 16.04.2019

(540) 

(511) 
դաս 35. վաճառքի ծառայություն, մասնա-

վորապես՝ էլեկտրական տեխնիկայի, բջջային 
և քաղաքային հեռախոսների, աքսեսուարների, 
նոթբուքերի, պլանշետների, համակարգիչ-
ների, հեռուստացույցների, ժամացույցների 
(այդ թվում՝ խելացի), հովերբորդների, 
պայուսակների, տեսախցիկների վաճառք:

____________________

(210) 20190535 (111) 29303
(220) 22.03.2019 (151) 31.07.2019
   (181) 22.03.2029
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ-
վեննոստյու «Տորգովո-պրոիզվոդստվեննոյե 
պրեդպրիյատիյե «Սիստեմա», RU 
(442) 16.04.2019
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, սև, բաց և մուգ դեղին, բաց և մուգ 
մանուշակագույն, փիրուզագույն, նարնջագույն, 
բաց և մուգ մարմագույն, դարչնագույն, վարդա-
գույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 29.  պահածոյացված, չորացված 

և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. սննդային յուղեր և ճարպեր. 

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. հաց, հացաբուլկեղեն, հրուշա-
կեղեն և քաղցրավենիք.

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 
hացահատիկ և սերմեր. թարմ մրգեր, 
բանջարեղեն և թարմ խոտաբույսեր. 

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

դաս 35. գործերի կառավարում գործա-
րարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գարծարարության ասպա-
րեզում. գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումեր). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20190538 (111) 29304
(220) 25.03.2019 (151) 31.07.2019
   (181) 25.03.2029
(730) «Հայաստանի ավտոմոբիլային ֆեդե-
րացիա» հասարակական կազմակերպություն, 
Երևան, Մարգարյան 29/3, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 41. կինոստուդիաների ծառայու-

թյուններ. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսում ական կամ զվարճալի). կինոֆիլմերի 
արտադրություն, բացառությամբ գովազդային 
հոլովակների. ռադիո և հեռուստատեսային 
ծրագրերի մոնտաժում. սպորտային մրցումերի 
կազմակերպում. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). տեսաֆիլմերի 
վարձույթ. վարպետաց դասերի կազմակերպում 
և անցկացում (ուսուցում). սցենարներ 
գրելու ծառայություններ, բացառությամբ 
գովազդայինից. լուսանկարչական ռեպոր-
տաժներ. լուսանկարչություն. տեսագրում. 
միկրոֆիլմերի ստեղծում. տեքստերի խմբա-
գրում. հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում 
«տեսանյութ ըստ պահանջի» ծառայության 
միջոցով. չբեռնվող հեռուստատեսային 
ծրագրերի տրամադրում «տեսանյութ 
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. 
տեսանյութերի խմբագրման ծառայություններ 
միջոցառումերի համար. կինոֆիլմերի 
ստեղծում, բացառությամբ գովազդայինների: 

____________________

(210) 20190539 (111) 29305
(220) 25.03.2019 (151) 31.07.2019
   (181) 25.03.2029
(730) Սարգիս  Թարվերդյան, Երևան, Վ. 
Դավթյան փ., տուն 13, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա-

մզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
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ըմպելիքներ. բաղադրություններ ոչ ալկոհո-
լային ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. մրգահյութեր. օշարակներ ըմպելիքների 
համար. ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություն-
ներ գազավորված ջուր պատրաստելու 
համար. լիթիումաջուր. հանքային ջրեր 
(ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. սեղանի 
ջրեր. քաղցուններ. լիմոնադներ. գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի 
հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների 
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված 
քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. շարբաթ 
(ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշիներ 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ 
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե-
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ, 
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ.

դաս 34. լուցկիներ. սիգարների և սիգա-
րետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց 
ծխախոտի մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների 
համար. վառիչներ ծխողների համար. գազի 
բալոններ վառիչների համար. ծխամորճեր. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող թուղթ 
ծխամորճերի համար. ծամելու ծխախոտ. 
սիգարներ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 

ծխագլանակների համար. մուշտուկներ սիգար-
ների համար. ծխախոտի փոխարինիչներ 
պարունակող սիգարետներ, ոչ բուժական 
նպատակների համար.  սիգարետներ, ծխա-
գլանակներ. գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները, ծխախոտները փաթաթելու 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
սիգարետների պապիրոսաթուղթ. սիգարիլներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
կայծքարեր. ծխելու խոտաբույսեր. դրոցներ 
ծխամորճերի համար. լուցկիների բռնիչներ. 
անոթներ ծխախոտի համար. քթախոտ. 
ծխախոտատուփեր. լուցկու տուփեր. մոխրա-
մաններ. թքամաններ ծխախոտի համար. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. ծխողների համար բերանի 
ցողացիրներ. ծխախոտի բուրավետարարներ, 
բացի եթերային յուղերից. էլեկտրոնային 
սիգարետների բուրավետարարներ, բացի 
եթերային յուղերից. վառիչների համար 
հարմարեցված պատրույգներ:

____________________

(210) 20190571  (111) 29306
(220) 27.03.2019 (151) 31.07.2019
   (181) 27.03.2029
(730) «Ագաթատ-գոլդ»  ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Նոր Կյուրին, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

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

____________________

(210) 20190572  (111) 29307
(220) 27.03.2019 (151) 31.07.2019
   (181) 27.03.2029
(730) «Ագաթատ-գոլդ»  ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Նոր Կյուրին, AM 
(442) 16.04.2019
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(540) 

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

____________________

(210) 20190644 (111) 29308
(220) 04.04.2019 (151) 31.07.2019
   (181) 04.04.2029
(730) Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8, 
բն. 55, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային հավելումեր. կենսա-

բանորեն ակտիվ հավելումեր. դիետիկ 
հավելումեր:

____________________

(210) 20190658 (111) 29309
(220) 04.04.2019 (151) 31.07.2019
   (181) 04.04.2029
(730) Ակսել Մովսիսյան, Լոռու մարզ, ք. 
Վանաձոր, Մոսկովյան 54/1, բն. 27, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(526) «CUSTOM APPAREL» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 25. հագուստ. 
դաս 35. հագուստի մանրածախ վաճառք, 

այդ թվում՝ առցանց վաճառք։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________
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Տեղեկություններ հանրահայտ ճանաչված 
ապրանքային նշանների մասին

(111) 62
(151) 08.07.2019
(152) 01.01.2015
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան ՓԲԸ,
ք. Երևան, Շովրոյան 5, AM
(511) 

դաս 32. հանքային ջուր:
(540)  

____________________

 



ԳՅՈՒՏԵՐ

94

ՄԱՍ 1

94

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/1 

01 .08 . 20 19

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

     4816  20.07.2029 «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

     5277  18.10.2029 Յունայթիդ Փարսել Սերվիս օֆ Ամերիքա, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

    5428  27.09.2029 Պերֆետի Վան Մելլե Ս.պ.Ա., IT

     5512  22.09.2029 Աջինոմոտո Քո., Ինք., JP

     5608  09.11.2029 3Մ Քամփնի, US

     5649  08.12.2029 «Գետափի գինու գործարան» ՍՊԸ, Վայոց ձորի մարզ, գյուղ Գետափ, AM

    14927  28.07.2029 «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

    14928  03.08.2029 «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

    15034  07.08.2029 «Ավշար պրոդ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Ավշար, Գ.Նժդեհի 20, AM

    15062  01.09.2029 Օբշեստվո ս օգրանիչենոյ օտվետստվենոստյու «Բի-սերվիս», RU

    15291  11.06.2029 «ՄԱՆ ԲԵՎԸՐԻՋԻՍ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Թամանյան փ. 3/40, AM

    15377  02.07.2029 Կիա Մոթորս Քորփորեյշն, KR

    15638  09.10.2029 Թուենթիզ Սենչըրի Ֆոքս Ֆիլմ Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

    15684  22.09.2029 Փաբլիկ Ջոյնթ Սթոք Քոմփանի «Գազպրոմ», RU

    15685  22.09.2029 Փաբլիկ Ջոյնթ Սթոք Քոմփանի «Գազպրոմ», RU

    15686  22.09.2029 Փաբլիկ Ջոյնթ Սթոք Քոմփանի «Գազպրոմ», RU

   15687   22.09.2029 Փաբլիկ Ջոյնթ Սթոք Քոմփանի «Գազպրոմ», RU

    15749  01.02.2030 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

    15750  01.02.2030 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

    15885  20.01.2030 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A23F 3/00            3316 A

C02F 1/00            3317 A

C12G 1/00            3318 A

C22B 34/00         3319 A

C22C 33/00         3319 A

C22C 33/00         3320 A
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2256
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 27287, 27288
73 (1) Իրավատեր  «Ցիտո Ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 1 թ., 45, բն. 22, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Էյ Ընդ Փի 
Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Օհանովի 80 շենք, բն. 
14, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         09.07.2019

____________________

Գրանցում No 2257
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 831
73 (1) Իրավատեր  Մոդելո Բրենդս դել Պասիֆիկո, 
Ս. դե Ռ.Լ. դե Կ.Վ., Calzada Gabriel Leyva y 
Melchor Ocampo s/n, Col. Centro 82000, Mazatlan, 
Sinaloa, Mexico, MX
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Սերվեսերիա 
Մոդելո դե Մեխիկո, Ս. դե Ռ.Լ. դե Կ.Վ., Javier 
Barros Sierra No.555, Piso 3, Colonia Zedec Ed 
Plaza Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon C.P. 
01210, Mexico City, Mexico, MX
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         09.07.2019

____________________

Գրանցում No 2258
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 832, 1795, 1796, 1797, 
3218, 6448, 6449, 8143
73 (1) Իրավատեր Մոդելո ՄԿՏ դե Մեխիկո, Ս. 
դե Ռ. Լ. դե Կ.Վ., Lago Alberto No. 156, Colonia 
Anahuac Mexico, Distrito Federal 11320, Mexico, MX

73 (2) Իրավունքներն ստացող Սերվեսերիա 
Մոդելո դե Մեխիկո, Ս. դե Ռ.Լ. դե Կ.Վ., Javier 
Barros Sierra No.555, Piso 3, Colonia Zedec Ed Plaza 
Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon C.P. 01210, 
Mexico City, Mexico, MX
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                          09.07.2019

____________________

Գրանցում No 2259
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 15291
73 (1) Իրավատեր  «Պրոմեթեյ-ռիէլթի» ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Հանրապետության 44/2, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «ՄԱՆ 
ԲԵՎԸՐԻՋԻՍ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Թամանյան փ. 
3/40, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

Հանրապետություն
Գրանցված է                          12.07.2019

____________________

Գրանցում No 2260
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիայի 
փոփոխություն
(11) Վկայական No IR 953121
73 (1) Ենթալիցենզատու  «Անկախ 
լաբորատորիա ԻՆՎԻՏՐՈ» սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերություն, 
125047, Moscow, 4-ya Tverskaya-Yamskaya Street, 
h. 16, bldg. 3, RU
73 (2) Ենթալիցենզառու  «Դյուցազն» 
ՍՊԸ, 0901, Արմավիրի մարզ, ք. Արմավիր, 
Հանրապետության 21Բ, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         12.07.2019

____________________
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Գրանցում No 2261
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10598
73 (1) Իրավատեր  Սբարրո ԼԼՔ, 401 
Broadհollow Road, Melville, NY 11747, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Սբարրո 
Ֆրանչայզ Քո. ԼԼՔ, 1328 Dublin Road, Columbus, 
Ohio 43215 USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         18.07.2019

____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2333       23.07.2019
3122       15.01.2019
3181       17.01.2019
3195       17.01.2019
3212       10.01.2019
3033       11.12.2019
3011       02.09.2018

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 
  324 S            13.01.2019
  332 S       17.01.2019

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



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) 2019.01 (11) 3316 (13) A
A23F 3/00

(21) AM20190052 (22) 30.04.2019
(72) Карен Степанян (AM) 
(73) Карен Степанян (AM) 
(54) Травяной чай
(57) Изобретение относится к пищевой 
промышленности, в частности, к травяным 
чаям. 

Чай включает листья тимьяна, цветки 
ромашки, лепестки роз, листья мяты, листья 
стевии, листья мяты, листья и цветы зверобоя, 
при следующем соотношении компонентов, мас. 
%: листья тимьяна - 18,3-19,5, цветки ромашки 
- 10,1-11,1, лепестки роз  - 1,8-2,0, листья стевии 
- 15,0-16,0, листья мяты - 43,0-44,0, листья и 
цветы зверобоя  - 10,1-11,1. 

Улучшаются вкусовые, целебные и 
бодрящие свойства чая.
(74) А. Керян

____________________

(51) 2019.01 (11) 3317 (13) A
C02F 1/00

(21) AM20190050 (22) 26.04.2019
(72) Арташес Тадевосян (AM), Армине Сафарян 
(AM), Алла Манукян (AM) 
(73) Арташес Тадевосян, 0062, Ереван, Нор 
Норк 2-ой массив 58, кв. 28 (AM), Армине 
Сафарян, 0034, Ереван, Свачян 22, кв. 22 (AM), 
Алла Манукян, 0039, Ереван, Чехова 34, кв. 37 
(AM) 
(54) Способ очистки сточных вод, содержащих 
ионы меди и молибдена
(57) Изобретение относится к способам очистки 
сточных вод, в частности, к способам очистки 
сточных вод, содержащих ионы меди и 
молибдена.

Сточную воду обрабатывают очистителем, 
а затем фильтруют. В качестве чистящего 
средства используют бентонит, обработку ведут 
при 5-30°С в течение 10-20 минут, реакционную 
смесь барботируют подаваемым со скоростью 
1,5-2 м/с воздухом, при соотношении вода и 
бентонит, равном 1: (0,05-0,1).

Повышается степень очистки сточных вод.
____________________

(51) 2019.01 (11) 3318 (13) A
C12G 1/00

(21) AM20190036 (22) 18.03.2019
(72) Ваагн Геворгян (AM) 
(73) Ваагн Геворгян, 0033, Ереван, ул. Аветисяна 
80, кв. 56 (AM) 
(54) Способ производства вина (варианты)
(57) Изобретение относится к пищевой 
промышленности, в частности, к способам 
производства разных сортов состаренных вин 
из сушеного винограда методом подвешивания. 

Изготовлены три вида вин.
1. Вино «Дасакан кахани», для производства 

которого осуществляют сушку, отделение 
кисти винограда, настаивание, первичную и 
вторичную ферментацию,  взаимоналивание и 
состаривание. 

2. Вино «Кес-кахани», для производства 
которого виноград делят на две части, 
из которых для первой части используют 
классический метод спиртного брожения 
производства вин, а для второй - классический 
метод производства вина «Дасакан кахани», 
после чего осуществляют дальнейшие процессы 
производства вина, смешивая друг с другом два 
вида вин, полученных разными способами. 

3.  Вино «Кахцр кахани», для производства 
которого осуществляют холодное настаивание 
сушеной виноградной массы, брожение, 
немедленное отделение самотечного винного 
материала, взаимоналивание, состаривание в 
дубовых бочках или бутылках.  

____________________

(51) 2019.01 (11) 3319 (13) A
C22B 34/00
C22C 33/00

(21) AM20190044 (22) 09.04.2019
(72) Вилена Мартиросян (AM), Марине Сасунцян 
(AM), Нина Саакян (AM), Эдгар Закарян (AM) 
(73) Вилена Мартиросян, 0019, Ереван, ул. 
Алиханяна 1-ый тупик, дом 9 (AM), Марине 
Сасунцян, 0019, Ереван, пр. Баграмяна 2, кв. 13 
(AM), Нина Саакян, 0044, Ереван, Дурян 29, кв. 
12 (AM) 

Сведения о выданных патентах
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(54) Способ  получения ферромолибдена
(57) Изобретение относится к области 
металлургии, в частности, к способу получения 
ферромолибдена методом высокотемпературно
го самораспространяющегося синтеза (СВС). 

Молибденовый концентрат измельчают. В 
измельченном концентрате сульфид молиб дена 
(МоS2) переводят в оксид молибдена (МоO3), а 
затем в полученную массу добавляют порошок 
железа, порошок алюминия и обожженную 
известь. Молибденовый концентрат 
измельчают до  10 мкм и сульфид молибдена 
переводят в оксид молибдена (VI) механо-
химической активацией, путем добавления СаО. 

Упрощается способ.
____________________

(51) 2019.01  (11) 3320 (13) A
C22C 33/00

(21) AM20190045 (22) 09.04.2019

(72) Вилена Мартиросян (AM), Марине Сасунцян 
(AM), Нина Саакян (AM), Эдгар Закарян (AM), 
Эрик Чолахян (AM) 
(73) Вилена Мартиросян, 0019, Ереван, ул. 
Алиханяна 1-ый тупик, дом 9 (AM), Марине 
Сасунцян, 0019, Ереван, пр. Баграмяна 2, кв. 13 
(AM), Нина Саакян, 0044, Ереван, Дурян 29, кв. 
12 (AM) 
(54) Шихта для получения ферромолибдена
(57) Изобретение относится к металлургии, 
в частности, к шихте для получения 
ферромолибдена. 

Шихта содержит следующие компоненты, 
мас. %: алюминий - 16,0-20,0; железные опилки 
- 9,0-12,0; гашеная известь - 14,0-17,0; нитрат 
натрия (NaNO3) - 3,0-6,0; фторид кальция (CaF2) 
- 1,5-5,0 и механоактивированый молибденовый 
концентрат -  остальное.

Обеспечивается стабильный состав шихты.
____________________
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№08/1

01 .08 . 20 19

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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