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

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

(51) 2017.01 (11) 3084 (13) A
B23C5/00

(21) AM20160112 (22) 17.11.2016
(72) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան (AM), 
Հովհաննես  Սամվելի Մանուկյան (AM) 
(73) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան, 3102, 
Գյումրի, Գոգունցի 6, բն. 4ա (AM) 
(54) Մաքրամշակման կտրիչագլխիկ
(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինության և 
սարքաշինության բնագավառներին:

Մաքրամշակման կտրիչագլխիկն ունի 
իրան, իրանի մեջ կատարված փորվածքում 
տեղակայված կտրող տարր և կտրող տարրն 
իրանի փորվածքում սևեռող պտուտակ: Իրանն 
ունի ուղղանկյուն զուգահեռանիստի ձև, իրանի 
մեջ արված փորվածքն ունի զուգահեռանիստի 
ձև: Փորվածքի մի անկյունից արված է 
երկայնական կտրվածք՝ կազմավորելով 
զսպախցուկ, որը հատում է սևեռող պտուտակի 
պարուրակային անցքը:

Մեծացվում են կտրիչագլխիկի աշխա-
տանքային հնարավորությունները, 2 նկ.:

 _____________________

(51) 2017.01 (11) 3085 (13) A
B67B 7/00

(21) AM20160115 (22) 01.12.2016
(72) Վալերի Մկրտիչի Կարչիկյան (AM), Դավիթ 
Վալերիի Կարչիկյան (AM) 
(73) Վալերի Մկրտիչի Կարչիկյան, 0015, 
Երևան, Պարոնյան 10, բն. 8ա (AM) 
(54) Խցանահան
(57) Գյուտը վերաբերում է կենցաղային 
տեխնիկային, մասնավորապես` կեղևային 
խցաններով փակված շշերի խցանահանմանը:

Խցանահանն ունի սնամեջ գլանի 
տեսքով կատարված իրան, շշի բկանցքի 
վրա  նստեցվող գլխադիր, իրանի մեջ ուղղաձիգ 
առանցքի ուղղությամբ տեղադրված է իր հետ 
կցորդվող մակերևույթների ամբողջ երկայնքով 
աջակողմյան պարուրակային միացքով 
միակցված մխոց: Մխոցն ունի իր ստորին 
մակերևույթի վրա շարժումը սահմանափակող 
հենակ և իր հետ անշարժ ամրակցված 

պտուտակային ծայրոց, որի պարուրակը 
քայլով և ուղղությամբ համապատասխանում 
է իրանի և մխոցի պարուրակային միացքին, 
և  մխոցի հետ փոխազդող բռնակ: Իրանի մեջ 
ուղղաձիգ առանցքի ուղղությամբ տեղադրված 
է սնամեջ գլանի տեսք ունեցող, կողային 
մակերևույթին կատարված ուղղաձիգ ուղղոր-
դիչ հանվածքներով և ստորին հատվածում 
օղակաձև  ելուստ  ունեցող վռան: Վռանն 
անցնում է գլանաձև  մխոցի մեջ իրար հակադիր 
կատարված միջանցիկ փորվածքների միջով: 
Մխոցի միջանցիկ փորվածքների   միջև 
թողնված հատվածամասերը կատարված են 
վռանի ուղղորդիչ հանվածքների մեջ մտնելու 
հնարավորությամբ, ընդ որում, բռնակը կոշտ 
միակցված է վռանի իրանից դուրս եկող վերին 
հատվածին:

Ապահովվում է խցանահանի հավաք-
ման պարզեցումը և շահագործման հարմա-
րավետությունը, 5 նկ.:

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3086 (13) A
C23C 14/00

(21) AM20160102 (22) 27.10.2016
(72) Արտակ Մկրտչյան (AM), Ալպիկ Մկրտչյան 
(AM), Ալեքսան Աբրահամյան (AM), Վաչե 
Նալբանդյան (AM) 
(73) Արտակ Մկրտչյան, 0019, Երևան, 
Բաղրամյան պող. 56, բն. 33 (AM) 
(54) Վակուումում ակուստապլազմային փոշե-
նստեցման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է ակուստապլազմային 
միջավայրում իոնապլազմային փոշիացման 
ճանապարհով դժվարահալ մետաղների և 
այլ նյութերի պատվածքների նստեցմանը, և  
կարող է օգտագործվել միկրոէլեկտրոնիկայի, 
սարքաշինության, մեքենաշինության բնագա-
վառներում և պլազմաքիմիական պրոցես-
ներում:

Ըստ եղանակի անոդի և փոշիացող 
կաթոդի միջև գրգռում են պարպում՝ 
ապահովելով թիրախի վրա պլազմագոլորշու  
հոսքի կոնդենսացում: Պարպման ընթացքում 
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համապատասխան հաճախությունների 
տիրույթում կատարում են պարպումային 
հոսանքի և լարման ցածրահաճախային 
մոդուլյացիա՝ պարպումային միջակայքում 
ստեղծելով ակուստիկական գերցանց 
ձևավորող ակուստապլազմային միջավայր: 
Ակուստապլազմային միջավայրը ստեղծում 
են մագնիսական մեկուսացմամբ աշխատող 
դիոդում կամ մագնետրոնում:

Բարձրացվում է պլազմագոլորշու հոսքի 
համասեռությունը, կառավարվում է պլազմա-
գոլորշու հոսքը, արագացվում է փոշենստեցման 
պրոցեսը:

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3087 (13) A
E04B 2/00

(21) AM20160121 (22) 15.12.2016
(72) Արա Պետրոսյան (AM), Հարություն 
Պետրոսյան (AM), Աշոտ Ալավերդյան (AM) 
(73) «Ար և Ար Դիզայն Քնսթրաքշն» ՍՊԸ (AM) 
(54) Բազմաշերտ արտաքին պատի կառուցման 
եղանակ
(57) Ըստ եղանակի մետաղական հիմնա-
կմախքի մոնտաժման ընթացքում շենքի 
արտաքին կողմից, բացակով, բետոնային 
միջհարկային ծածկերի ճակատին ամրակցում 

են պրոֆիլներ՝ կազմավորելով թեթև 
մետաղական բարակապատ կառուցվածքի 
տեսքով արտաքին մետաղական հիմնակմախք: 
Բետոնային միջհարկային ծածկերին 
ամրակցելով պրոֆիլներ՝ կազմավորում 
են ներքին մետաղական հիմնակմախք: 
Արտաքին շերտի տեղադրման ընթացքում 
երեսպատման տարրերը տեղադրում են 
այնպես, որ դրանց ներքին մակերևույթի 
և արտաքին հիմնակմախքի պրոֆիլի 
արտաքին մակերևույթի միջև մնա բացակ: 
Միջանկյալ մեկուսիչ շերտի տեղադրման 
ընթացքում երեսպատման տարրերի ներքին 
մակերևույթը ճնշման տակ փրփրապատում 
են փրփրապոլիուրեթանի շերտով մինչև 
փրփրապոլիուրեթանի շերտի և երեսպատման 
տարրերի հետին կողմի միջև խոռոչների 
վերանալը: Շերտ առ շերտ ավելացնում են 
փրփրապոլիուրեթանը մինչև երեսպատման 
տարրերի և ներքին հիմնակմախքի միջև 
տարածքի լցվելը: Ներքին շերտի մոնտաժման 
ընթացքում ներքին հիմնակմախքին ամրակցում 
են ներքին կիրառման թերթավոր տարրեր:

Պարզեցվում է պատի կառուցման 
եղանակը, նվազեցվում է պատի քաշը, 
բարելավվում են շահագործման բնութագրերը, 
5 նկ.:
(74) Արեգ Պետրոսյան

_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11       վկայագրի համարը
13      փաստաթղթի տեսակի կոդը
        S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21      հայտի համարը
22      հայտի ստացման թվականը
23      ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24      գրանցման թվականը
31      առաջնային հայտի համարը
32      առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33      երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51      արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 
        (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55      արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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№ 03/216 .03 . 20 17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 03-01 (11) 407  (13) S 
(21) 20160024  (22) 09.11.2016
(72) Կարեն Արևիկյան (AM) 
(73) Կարեն Հովսեփի Արևիկյան, Երևան, 
Դավթաշեն, 2-րդ թաղ., 7/48 (AM) 
(54) Նուռ-պայուսակ
(55) 

_____________________

(51) 11-01 (11) 408 (13) S 
(21) 20170002  (22) 01.02.2017
(72) Աննա Ավագյան (AM) 
(73) Աննա Էդվարդի Ավագյան, Երևան, Կոնդի 
փ., տուն 44 (AM) 
(54) Ոսկերչական զարդեր (20 տարբերակ)
(55) 
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ



14

ՄԱՍ 1
 

14

№ 03/216 .03 . 20 17
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№ 03/216 .03 . 20 17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/2 

16 .03 . 20 17

(210) 20150049 (111) 25641
(220) 27.01.2015 (151) 10.03.2017
   (181) 27.01.2025
(730) «Ինտերալկո»  ՍՊԸ, Երևան,  Խորենացի 
15, AM 
(442) 18.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 
(բացառությամբ գարեջրի):

_____________________

(210) 20150055  (111) 25642
(220) 27.01.2015 (151) 10.03.2017
   (181) 27.01.2025
(730) «Ինտերալկո»  ՍՊԸ, Երևան,  Խորենացի 
15, AM 
(442) 18.02.2015
(540) 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացա-
ռությամբ սարքավորումների). պլաստմասսայե 
նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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

_____________________

(210) 20150058 (111) 25643
(220) 27.01.2015 (151) 10.03.2017
   (181) 27.01.2025
(730) «Ինտերալկո»  ՍՊԸ, Երևան,  Խորենացի 
15, AM 
(442) 18.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

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

_____________________

(210) 20150059 (111) 25644
(220) 27.01.2015 (151) 10.03.2017
   (181) 27.01.2025
(730) «Ինտերալկո»  ՍՊԸ, Երևան,  Խորենացի 
15, AM 
(442) 18.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացա-
ռությամբ սարքավորումների). պլաստմասսայե 
նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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

_____________________

(210) 20160033 (111) 25645
(220) 20.01.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 20.01.2026
(730) Մերիոթ Ուորլդուայդ Քորփորեյշն, US 
(442) 02.05.2016
(540) 

(526) «HOTELS» բառն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. ֆրանշիզային ծառայություններ, 
այն է՝ բիզնեսի կառավարման աջակցության 
տրամադրում հյուրանոցների, ռեստորանների, 
գիշերային ակումբների, բարերի, սպա 
կենտրոնների, հանգստի ու ժամանցային 
վայրերի և ֆիթնես կենտրոնների, մանրածախ 
խանութների և համատիրությունների ստեղծ-
ման և գործարկման ոլորտում. գործերի 
կառավարում գործարարության ասպարեզում, 
այն է՝ հյուրանոցների, ռեստորանների, 
գիշերային ակումբների, բարերի, սպա 
կենտրոնների, հանգստի ու ժամանցային 
վայրերի, ֆիթնես կենտրոնների, մանրածախ 
խանութների, համատիրությունների, բազմա -
բնակարան շենքերի, կոնֆերանս-կենտրոն-
ների և ժամանակավոր օգտագործման 
իրավունքով հանգստավայրերի կառավարում 
և գործարկում երրորդ անձանց համար. 
մանրածախ խանութների ծառայություններ. 
խորհրդակցական ծառայություններ գործերի 
կառավարման ոլորտում. տարածքների և 
միջոցների տրամադրում գրասենյակային 
սարքերի ու սարքավորումների օգտագործման 
համար. առցանց մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ. մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ կատալոգների միջոցով. 
վարչարարական գործունեություն գործա-
րարության ասպարեզում. գործարար 
հանդիպումների պլանավորման ծառայու-
թյուններ. տարածքների և սարքավորումների 
տրամադրում գործարար հանդիպումների 
և կոնֆերանսների անցկացման համար. 
հաճախորդների հավատարմությանը նպաս-
տող ծառայություններ. բարեգործական 
ծառայություններ, այն է՝ կամավորական 
ծրագրերի և հասարակական աշխատանքների 
ծրագրերի նախագծերի կազմակերպում 
և անցկացում. մատակարարման ծառա-
յություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում).

դաս 36. գրասենյակային տարածքների 
և մանրածախ առևտրի համար տարածքների 
կառավարում, վարձույթ և վարձակալում. 
նվերների հավաստագրերի թողարկում, որոնք 
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կարող են փոխարինվել ապրանքներով կամ 
ծառայություններով. 

դաս 41. զվարճությունների, մարզական 
և մշակութային միջոցառումների կազմակեր-
պում. կոնֆերանսների կազմակերպում և 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակու-
թային և ուսուցողական նպատակներով. 
խաղատների ծառայություններ. մոլախաղերի 
ծառայություններ. կաբարեների ծառայու-
թյուններ. գիշերային ակումբների ծառայու-
թյուններ. տոմսերի և ամրագրումների 
կազմա կերպում շոուների և այլ զվարճալի 
իրադարձությունների համար. առողջարանային 
և ֆիթնես ակումբների ծառայություններ, 
այն է՝ ծառայությունների, տարածքների, 
դասընթացների և սարքավորումների 
տրամադրում ֆիթնես և ֆիզիկական 
վարժությունների ոլորտում. ծառայություն-
ների, տարածքների, դասընթացների և 
սարքավորումների տրամադրում թենիսի, 
լողավազանների, ժամանցային գործու-
նեության, հեծանվասպորտի, գոլֆի, ջրային 
սպորտաձևերի, ձիարշավի, դահուկային 
սպորտի, լողափնյա տարածքների և սոցիալական 
կառույցների ոլորտում. գոլֆի ակումբների, 
գոլֆի դաշտերի և գոլֆի ուսուցողական 
դասընթացների ծառայություններ. իրադար-
ձությունների պլանավորման և կառավարման 
ծառայություններ.

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ, սննդա-
մթերքի և ըմպելիքների պատրաստման և 
առաքման ծառայություններ, բարերի և հանգստի 
սենյակների ծառայություններ. առողջարանային 
հյուրանոցների և կացարաններով ապահովման 
ծառայություններ, համապիտանի միջոցների ու 
հարմարությունների տրամադրում նիստերի, 
կոնֆերանսների և ցուցահանդեսների անց-
կացման համար. բանկետների և հանդիսավոր 
ընդունելությունների համար միջոցների 
և տարածքների տրամադրում հատուկ 
միջոցառումների անցկացման նպատակով. 
հյուրանոցային համարների ամրագրման 
ծառայություններ.

դաս 45. հարսանեկան միջոցառումների 
պլանավորում և կազմակերպում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20160034 (111) 25646
(220) 20.01.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 20.01.2026
(730) Մերիոթ Ուորլդուայդ Քորփորեյշն, US 
(442) 02.05.2016
(540) 

(526) «HOTELS» բառն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. ֆրանշիզային ծառայություններ, 
այն է՝ բիզնեսի կառավարման աջակցության 
տրամադրում հյուրանոցների, ռեստորանների, 
գիշերային ակումբների, բարերի, սպա 
կենտրոնների, հանգստի ու ժամանցային 
վայրերի և ֆիթնես կենտրոնների, մանրածախ 
խանութների և համատիրությունների 
ստեղծման և գործարկման ոլորտում. գործերի 
կառավարում գործարարության ասպարեզում, 
այն է՝ հյուրանոցների, ռեստորանների, 
գիշերային ակումբների, բարերի, սպա 
կենտրոնների, հանգստի ու ժամանցային 
վայրերի, ֆիթնես կենտրոնների, մանրածախ 
խանութների, համատիրությունների, բազ-
մա բնակարան շենքերի, կոնֆերանս-
կենտրոնների և ժամանակավոր օգտագործման 
իրավունքով հանգստավայրերի կառավարում 
և գործարկում երրորդ անձանց համար. 
մանրածախ խանութների ծառայություններ. 
խորհրդակցական ծառայություններ գործերի 
կառավարման ոլորտում. տարածքների և 
միջոցների տրամադրում գրասենյակային 
սարքերի ու սարքավորումների օգտագործման 
համար. առցանց մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ. մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ կատալոգների միջոցով. 
վարչարարական գործունեություն գործա-
րարության ասպարեզում. գործարար 
հանդիպումների պլանավորման ծառա-
յություններ. տարածքների և սարքավորումների 
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տրամադրում գործարար հանդիպումների 
և կոնֆերանսների անցկացման համար. 
հաճախորդների հավատարմությանը նպաս-
տող ծառայություններ. բարեգործական 
ծառայություններ, այն է՝ կամավորական 
ծրագրերի և հասարակական աշխատանքների 
ծրագրերի նախագծերի կազմակերպում 
և անցկացում. մատակարարման ծառա-
յություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում).

դաս 36. գրասենյակային տարածքների 
և մանրածախ առևտրի համար տարածքների 
կառավարում, վարձույթ և վարձակալում. 
նվերների հավաստագրերի թողարկում, որոնք 
կարող են փոխարինվել ապրանքներով կամ 
ծառայություններով. 

դաս 41. զվարճությունների, մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
կոնֆերանսների կազմակերպում և ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում մշակութային 
և ուսուցողական նպատակներով. խաղա-
տների ծառայություններ. մոլախաղերի 
ծառայություններ. կաբարեների ծառա-
յություններ. գիշերային ակումբների ծառա-
յություններ. տոմսերի և ամրագրումների 
կազմակերպում շոուների և այլ զվարճալի 
իրադարձությունների համար. առողջարանային 
և ֆիթնես ակումբների ծառայություններ, 
այն է՝ ծառայությունների, տարածքների, 
դասընթացների և սարքավորումների տրա-
մադրում ֆիթնես և ֆիզիկական վարժու-
թյունների ոլորտում. ծառայությունների, 
տարածքների, դասընթացների և սարքա-
վորումների տրամադրում թենիսի, լողա-
վազանների, ժամանցային գործունեության, 
հեծանվասպորտի, գոլֆի, ջրային սպորտա-
ձևերի, ձիարշավի, դահուկային սպորտի, 
լողափնյա տարածքների և սոցիալական 
կառույցների ոլորտում. գոլֆի ակումբների, 
գոլֆի դաշտերի և գոլֆի ուսուցողական 
դասընթացների ծառայություններ. իրադար-
ձությունների պլանավորման և կառավարման 
ծառայություններ.

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ, սննդա-
մթերքի և ըմպելիքների պատրաստման և առաք-
ման ծառայություններ, բարերի և հանգստի 

սենյակների ծառայություններ. առողջարանային 
հյուրանոցների և կացարաններով ապահովման 
ծառայություններ, համապիտանի միջոցների ու 
հարմարությունների տրամադրում նիստերի, 
կոնֆերանսների և ցուցահանդեսների անց-
կացման համար. բանկետների և հանդիսավոր 
ընդունելությունների համար միջոցների 
և տարածքների տրամադրում հատուկ 
միջոցառումների անցկացման նպատակով. 
հյուրանոցային համարների ամրագրման 
ծառայություններ.

դաս 45. հարսանեկան միջոցառումների 
պլանավորում և կազմակերպում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20160195  (111) 25647
(220) 19.02.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 19.02.2026
(730) Մերիոթ Ուորլդուայդ Քորփորեյշն, US 
(442) 02.05.2016
(540) 

(526) «HOTELS» բառն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. ֆրանշիզային ծառայություններ, 
այն է՝ բիզնեսի կառավարման աջակցության 
տրամադրում հյուրանոցների, ռեստորանների, 
գիշերային ակումբների, բարերի, սպա 
կենտրոնների, հանգստի ու ժամանցային 
վայրերի և ֆիթնես կենտրոնների, մանրածախ 
խանութների և համատիրությունների ստեղծ-
ման և գործարկման ոլորտում. գործերի 
կառավարում գործարարության ասպարեզում, 
այն է՝ հյուրանոցների, ռեստորանների, 
գիշերային ակումբների, բարերի, սպա 
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կենտրոնների, հանգստի ու ժամանցային 
վայրերի, ֆիթնես կենտրոնների, մանրածախ 
խանութների, համատիրությունների, բազ-
մա բնակարան շենքերի, կոնֆերանս-
կենտրոնների և ժամանակավոր օգտագործման 
իրավունքով հանգստավայրերի կառավարում 
և գործարկում երրորդ անձանց համար. 
մանրածախ խանութների ծառայություններ. 
խորհրդակցական ծառայություններ գործերի 
կառավարման ոլորտում. տարածքների և 
միջոցների տրամադրում գրասենյակային 
սարքերի ու սարքավորումների օգտագործման 
համար. առցանց մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ. մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ կատալոգների միջոցով. 
վարչարարական գործունեություն գործա-
րարության ասպարեզում. գործարար 
հանդիպումների պլանավորման ծառա-
յություններ. տարածքների և սարքավորում-
ների տրամադրում գործարար հանդիպումների 
և կոնֆերանսների անցկացման համար. 
հաճախորդների հավատարմությանը նպաս-
տող ծառայություններ. բարեգործական 
ծառայություններ, այն է՝ կամավորական 
ծրագրերի և հասարակական աշխատանքների 
ծրագրերի նախագծերի կազմակերպում 
և անցկացում. մատակարարման ծառա-
յություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում).

դաս 36. գրասենյակային տարածքների 
և մանրածախ առևտրի համար տարածքների 
կառավարում, վարձույթ և վարձակալում. 
նվերների հավաստագրերի թողարկում, որոնք 
կարող են փոխարինվել ապրանքներով կամ 
ծառայություններով. 

դաս 41. զվարճությունների, մարզական 
և մշակութային միջոցառումների կազմա-
կերպում. կոնֆերանսների կազմակերպում 
և ցուցահանդեսների կազմակերպում մշա-
կութային և ուսուցողական նպատակներով. 
խաղատների ծառայություններ. մոլախաղերի 
ծառայություններ. կաբարեների ծառա յու-
թյուններ. գիշերային ակումբների ծառայու-
թյուններ. տոմսերի և ամրագրումների 
կազմակերպում շոուների և այլ զվարճալի իրա-
դարձությունների համար. առողջարանային 
և ֆիթնես ակումբների ծառայություններ, 

այն է՝ ծառայությունների, տարածքների, 
դասընթացների և սարքավորումների տրա-
մադրում ֆիթնես և ֆիզիկական վարժու-
թյունների ոլորտում. ծառայությունների, 
տարածքների, դասընթացների և սարքա-
վորումների տրամադրում թենիսի, 
լողավազանների, ժամանցային գործու-
նեության, հեծանվասպորտի, գոլֆի, ջրային 
սպորտաձևերի, ձիարշավի, դահուկային 
սպորտի, լողափնյա տարածքների և սոցիալական 
կառույցների ոլորտում. գոլֆի ակումբների, 
գոլֆի դաշտերի և գոլֆի ուսուցողական 
դասընթացների ծառայություններ. իրադար-
ձությունների պլանավորման և կառավարման 
ծառայություններ.

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ, սննդա-
մթերքի և ըմպելիքների պատրաստման և առաք-
ման ծառայություններ, բարերի և հանգստի 
սենյակների ծառայություններ. առողջարա-
նային հյուրանոցների և կացարաններով 
ապահովման ծառայություններ, համապիտանի 
միջոցների ու հարմարությունների տրամա-
դրում նիստերի, կոնֆերանսների և ցուցահան-
դեսների անցկացման համար. բանկետների 
և հանդիսավոր ընդունելությունների համար 
միջոցների և տարածքների տրամադրում 
հատուկ միջոցառումների անցկացման 
նպատակով. հյուրանոցային համարների 
ամրագրման ծառայություններ.

դաս 44. սպա   ծառայություններ. այն է՝ դեմքի, 
մազերի, մաշկի և մարմնի բուժում և խնամք, 
մատնահարդարման և ոտնահար դարման 
ծառայություններ, մերսման ծառայություններ, 
մոմի միջոցով մարմնի մազահեռացման 
ծառայություններ, գեղեցկության սրահների 
ծառայություններ.

դաս 45. հարսանեկան միջոցառումների 
պլանավորում և կազմակերպում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20160355 (111) 25648
(220) 22.03.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 22.03.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գևորգ 
Գրիգորյան, Շիրակի մարզ, գ. Վարդաքար, փ. 
11, բն. 8, AM 
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(442) 01.07.2016
(540) 

(591) «STUDIO» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 39. տուրիզմ.
դաս 40. տպագրություն.
դաս 41. ֆիլմերի նկարահանում, տեսա-

նկարահանում, լուսանկարահանում, կոնֆե-
րանսների կազմակերպում և անցկացում.

_____________________

(210) 20160967 (111) 25649
(220) 26.07.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 26.07.2026
(730) «Մեդիտրինա ֆուդս» ՓԲԸ, Երևան, 
Դեմիրճյան 12-14, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 29. չորացված, ջերմամշակման 

ենթարկ ված, սառեցված մրգեր և բանջարեղեն, 
պահածոներ.

դաս 30. թեյ, քաղցրավենիք, հրուշակեղեն:
_____________________

(210) 20160976 (111) 25650
(220) 28.07.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 28.07.2026
(730) «Հայփոստ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM 
(442) 16.08.2016

(540) 

(526) «SHOPIN» և «AMERICA», «WORLD SHOP» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպի տակ, կապույտ, կարմիր և դեղին գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 35. էլեկտրոնային առևտրի միջոցով 
ապրանքների ձեռք բերում.

դաս 39. փոստային ծառայություն, ներառյալ 
ԱՄՆ-ում և մայրցամաքի այլ երկրներում 
փոստային փոխադրումների իրականացում, 
էլեկտրոնային առևտրի միջոցով ձեռքբերված 
ապրանքների փոխադրում:

_____________________

(210) 20161008  (111) 25651
(220) 05.08.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 05.08.2026
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
ՀՀ Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, 
գինու գործարան, AM 
(442) 17.10.2016
(540) 
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(526) Բացի «VOSKEVAZ»,  «ՈՍԿԵՎԱԶ», «Розали»  
և «ՌՈԶԱԼԻ»  գրառումներից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, մուգ և բաց կապույտ, սև, մուգ շագա-
նակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. լիկյորային գինի:
_____________________

(210) 20161009  (111) 25652
(220) 05.08.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 05.08.2026
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
ՀՀ Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, 
գինու գործարան, AM 
(442) 17.10.2016
(540) 

(526) Բացի «VOSKEVAZ»,  «ՈՍԿԵՎԱԶ», 
«ԿԱՏԱՐԻՆԵ» և «Катарине»  գրառումներից մնա-
ցած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, ոսկեգույն, սև և մուգ մանուշակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. լիկյորային գինի։
_____________________

(210) 20161022  (111) 25653
(220) 09.08.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 09.08.2026
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, 
գինու գործարան, AM 
(442) 17.10.2016
(540) 

(526) Բացի «VOSKEVAZ» և «ՈՍԿԵՎԱԶ» 
գրառումներից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, վարդագույն, դեղին, մուգ կանաչ, 
մոխրագույն, ոսկեգույն և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի։
_____________________

(210) 20161060  (111) 25654
(220) 19.08.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 19.08.2026
(730) «Անիսոն գրուպ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, 
Հանրապետության 30, բն. 14, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 

(511) 
դաս 05. սննդային հավելումներ բուժական 

նպատակների համար, կենսաբանորեն ակտիվ 
հավելումներ:

_____________________
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(210) 20161067  (111) 25655
(220) 22.08.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 22.08.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ալեքսան 
Ավագյան Սուրիկի, Երևան, Ս. Տարոնցի 
փողոց, 26 շենք ,բն. 3, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ։
(740) Սուսաննա Կնյազյան

_____________________

(210) 20161101  (111) 25656
(220) 26.08.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 26.08.2026
(730) Միցուբիշի Ջիդոշա Կոգյո Կաբուշիկի 
Կաիշա, JP 
(442) 16.09.2016
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ, ավտոմեքենա-

ների մասեր և կցամասեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161169  (111) 25657
(220) 08.09.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 08.09.2026
(730) Գուանդուն Սաիման Ինվեսթմնթ Քո., 
էլԹիԴի, CN 
(442) 03.10.2016

(540) 

(526) Ճապոնական հիերոգլիֆներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 3. լոսյոններ մազերի համար, հար-
դարանքի կաթ, սպիտակեցնող պատրաս-
տուկներ լվացքի համար, բծերը հանելու 
միջոցներ, գուտալին (կոշիկի քսուք), եթերային 
յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, ատամի 
մածուկներ, խունկ, օդի բուրավետիչներ.

դաս 9. ծածկոցներ դյուրակիր համակար-
գիչների համար, էլեկտրատաքացմամբ 
կարճագուլպաներ, անլար հեռախոսներ, 
բարձրախոսների պատյաններ, լուսա նկար-
չական ապարատներ, ուսուցման տեսա-
լսողական միջոցներ, խոշորացույցներ 
(օպտիկա), հակաշլացման լուսապաշտպան 
ապակիներ,  քթակնոցներ (պենսնե), 
էլեկտրական մարտկոցներ.

դաս 14. չմշակված կամ մասնակի մշակ-
ված ազնիվ մետաղներ, զարդատուփեր, 
կախազարդեր (թանկարժեք իրեր), կրծքա-
զարդեր (թանկարժեք իրեր), վզնոցներ 
(թանկարժեք իրեր), զարդարանքներ 
(թանկարժեք իրեր), գլխարկների զարդա-
րանքներ ազնիվ մետաղներից, կոշիկների 
զարդարանքներ ազնիվ մետաղներից, 
նվերի պատյաններ ժամացույցների համար, 
ժամացույց – ապարանջաններ.

դաս 18. հովանոցներ, արհեստական կաշի, 
բանալիների պատյաններ, դրամապանակներ, 
տնտեսական պայուսակներ, ձեռնափայտեր 
(գավազաններ), կռնապայուսակներ, կենգուրու 
պայուսակներ երեխաներին կրելու համար, 
կաշվե քուղեր.

դաս 21. տնային պարագաներ կոսմետիկայի 
համար, լիկյորի սպասքակազմեր, արկղեր թղթե 
անձեռոցիկներ մատուցելու համար, սանրեր, 
ատամի խոզանակներ, ատամնաքչփորիչներ, 
ջերմակներ թեյնիկների համար, ձեռնոցներ 
տնային տնտեսության համար, բյուրեղապակյա 
ամանեղեն.
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դաս 25. հագուստ, կոշիկներ, բոլորա-
գլխարկներ, տրիկոտաժեղեն, ձեռնոցներ 
(հագուստ), վզպատներ, գոտիներ (ներքնա-
զգեստ), ջրցողի գլխարկներ, դիմակներ քնելու 
համար.

դաս 28. սարքեր խաղերի համար, 
խամաճիկներ, խաղալիքներ, խաղագնդակներ, 
ուժային մարզասարքեր, անվավոր 
տախտակներ սահելու համար, ձեռնոցներ 
խաղերի համար, միասահուկավոր անվավոր 
չմուշկներ.

դաս 35. մանրածախ վաճառքի նպա-
տակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով, գովազդ, ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար, ներմուծման-արտահանման գործա-
կալությունների ծառայություններ, վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար, 
մարքեթինգ, առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին, խորհրդա-
տվություն աշխատակիցների անձնա-
կազմը կառավարելու հարցերով, վաճառքի 
օժանդակման համար որոնման համակարգի 
օպտիմալացում, երաշխավորների որոնում:    
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20161173  (111) 25658
(220) 09.09.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 09.09.2026
(730) «Էս Թի Ջի գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աջափնյակ 16-րդ թաղ., 19/38, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(526) «CAFETERIA» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:
_____________________

(210) 20161231  (111) 25659
(220) 20.09.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 20.09.2026
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, 
Գոգունցի 3/5, AM 
(442) 01.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

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

դաս 5.դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
սնունդ և նյութեր բուժական կամ անասնա-
բուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդա-
նիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
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դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնա բուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների, 
աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր 
դնելու համար. թերապևտիկ և օժանդակ 
սարքեր, նախատեսված սահմանափակ 
հնարավորություն ունեցող մարդկանց համար. 
մերսման ապարատներ. ապարատներ, 
սարքեր և գործիքներ նորածինների համար. 
ապարատներ, սարքեր և գործիքներ սեռական 
ակտիվության համար.

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

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

_____________________

(210) 20161294  (111) 25660
(220) 30.09.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 30.09.2026
(730) «Գրանդ տոբակո» Հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 16.11.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, կարմրաշագանակագույն, բեժ, շագանա-

կագույն, բաց և մուգ դարչնագույն, մուգ ոսկեգույն 
և բրոնզագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի։

_____________________

(210) 20161306  (111) 25661
(220) 03.10.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 03.10.2026
(730) «Սաս-գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պող. 18, AM 
(442) 16.11.2016
(540) 

(526) «FOOD COURT» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

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

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

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.
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դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ.

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

_____________________

(210) 20161313  (111) 25662
(220) 05.10.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 05.10.2026
(730) «Շաբաթ Էյ Էմ» ՍՊԸ, Երևան, 
Արշակունյաց  49-22, AM 
(442) 01.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն, լրա-

տվական գործակալությունների ծառայու-
թյուններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում, 
պարբերականների առցանց հրապարակում, 
տեքստային նյութերի հրապարակում, բացա-
ռությամբ գովազդային նյութերի, նորու-
թյունների ծառայություն:

_____________________

(210) 20161314  (111) 25663
(220) 06.10.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 06.10.2026
(730) Արվին Քոչարյան, Երևան, Բաղրամյան 2, 
բն. 37, AM 
(442) 16.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. թանկարժեք  իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 

տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեներ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս. 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
_____________________

(210) 20161322  (111) 25664
(220) 07.10.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 07.10.2026
(730) «ԱԿՕՌ» ՓԲԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 48, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(526) «BUSINESS CENTER» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, մուգ և բաց կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
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(511) 
դաս 36. բիզնես կենտրոններում տարածք-

ների վարձակալությամբ տրամադրման  ծառա-
յություններ;

_____________________

(210) 20161323  (111) 25665
(220) 07.10.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 07.10.2026
(730) «Ունիկում ինժիներինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Րաֆֆու 111, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց խակի, մուգ խակի և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. մոնոկուլյար և բինոկուլյար տիպի 
գիշերային սարքեր. մոնոկուլյար և բինոկուլյար 
տիպի ջերմատեսիլ սարքեր:

_____________________

(210) 20161373  (111) 25666
(220) 19.10.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 19.10.2026
(730) «ՌՕ իմպեքս» ՍՊԸ, Երևան, Յա. 
Զարոբյան 10, AM 
(442) 16.11.2016
(540) 

(526) Բացի «Wildsoft» բառից, մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կանաչ, մուգ և բաց մանուշակագույն, 
կապույտ, սպիտակ և դեղին գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 16. սեղանի թղթե անձեռոցիկներ:
_____________________

(210) 20161376  (111) 25667
(220) 19.10.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 19.10.2026
(730) «Աննալանա» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Բաղրամյան, Կոմիտասի 65, AM 
(442) 01.11.2016
(540) 

(526) Բացի «Super Girl» արտահայտությունից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, բաց կանաչ, սպիտակ, դեղին, կապույտ, 
մանուշակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. կանացի հիգիենիկ միջադիրներ։
_____________________

(210) 20161378  (111) 25668
(220) 19.10.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 19.10.2026
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(730) «Զեննի» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 21, 
11 տարածք, AM 
(442) 16.11.2016
(540) 

(526) «SHOES» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 25. կոշկեղեն։
_____________________

(210) 20161416  (111) 25669
(220) 31.10.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 31.10.2026
(730) Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ 
Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի, BA 
(442) 16.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161429  (111) 25670
(220) 03.11.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 03.11.2026
(730) «Արտկոդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 
18, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 42. վեբ-կայքերի պատրաստում և 

սպասարկում, առկա կայքերի խնդիրների 
լուծում, կայքում նոր գործառույթների 
ավելացում, սպասարկում:

_____________________

(210) 20161441  (111) 25671
(220) 07.11.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 07.11.2026
(730) «Էնվոյ հոսթել» ՓԲԸ, Երևան, Պուշկինի 
54/5, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, բաց և մուգ նարնջագույն, նարնջագույն, 
ծիրանագույն, սպիտակ, բաց և մուգ դեղին, 
դեղին, բաց վարդագույն, կարմիր, ալ կարմիր, 
մոխրա գույն և շագանակագույն գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիզմ. 
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:

_____________________

(210) 20161444  (111) 25672
(220) 08.11.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 08.11.2026
(730) Նարինե Աթյան, ք. Երևան, Բաբաջանյան 
5, բն. 21, AM 
(442) 01.12.2016
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(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. մասնավորապես` մանրամեծածախ 
առևտուր.

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

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. մար-
զական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. 

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անաս  նա բուժական ծառայություններ. 
մարդ  կանց և կենդանիների հիգիենիկ և 
կոսմե տիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտե սական, այգեգործական և անտառային 
ծառայու թյուններ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20161455  (111) 25673
(220) 10.11.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 10.11.2026
(730) «Բանդիվան կաթ» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, 
Ամասիայի շրջ., գ. Բանդիվան, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կարմիր, բաց և մուգ կանաչ, ոսկեգույն, 
դեղին, կաթնագույն, բեժ, սև և սպիտակ գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. կաթ և կաթնամթերք:
_____________________

(210) 20161456  (111) 25674
(220) 10.11.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 10.11.2026
(730) «Բանդիվան կաթ» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, 
Ամասիայի շրջ., գ. Բանդիվան, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ շագանակագույն, բաց և մուգ կարմիր, բաց 
և մուգ կանաչ, ոսկեգույն, դեղին, կաթնագույն, 
բեժ, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. կաթ և կաթնամթերք:
_____________________

(210) 20161478  (111) 25675
(220) 15.11.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 15.11.2026
(730) «Ժակո» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան 38, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 
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(526) «Café» և «Restaurant» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
դարչնագույն և բեժ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սրճարանների, ռեստորանների 
ծառայություններ: 

_____________________

(210) 20161479  (111) 25676
(220) 15.11.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 15.11.2026
(730) «Ժակո» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան 38, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(526) «Սրճարան» և «Ռեստորան» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
դարչնագույն և բեժ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սրճարանների, ռեստորանների 
ծառայություններ: 

_____________________

(210) 20161550  (111) 25677
(220) 30.11.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 30.11.2026
(730) Այդիըլիզըմ Ինդըսթրիզ ՖԶԻ, AE 
(442) 16.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 4. փայտածուխ (վառելիք), փայտածուխ 

բրիկետավորված (վառելիք):
(740) Ռուբեն Քալաշյան

_____________________

(210) 20161552  (111) 25678
(220) 30.11.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 30.11.2026
(730) Այդիըլիզըմ Ինդըսթրիզ ՖԶԻ, AE 
(442) 16.12.2016
(540) 

(526) «coal» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, կանաչ, մուգ կանաչ և շագանակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 4. փայտածուխ (վառելիք), փայտածուխ 
բրիկետավորված (վառելիք):
(740) Ռուբեն Քալաշյան

_____________________

(210) 20161562  (111) 25679
(220) 30.11.2016 (151) 10.03.2017
   (181) 30.11.2026
(730) Սիլվա Սերյոժայի Հակոբյան, Երևան, 
Արամի փ., տուն 88, AM 
(442) 16.12.2016
(540) 

(526) «TOURS» և «TOUR AND TRAVEL AGENCY» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, նարնջագույն և կապույտ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիստական գործակալություն, 
տուրիզմի կազմակերպում:

_____________________
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(111) 50   
(151) 31.01.2017
(152) 01.10.2015
(730)  «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց Գործա-
րանային 10, AM
(511) 

դաս 34. ծխախոտ, սիգարետներ:

(540)

____________________

Տեղեկություններ հանրահայտ ճանաչված 
ապրանքային նշանների մասին
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

3824  07.07.2027 Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

3830  20.02.2027 Յունայթիդ Փարսել Սերվիս օֆ Ամերիքա, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

3832  20.02.2027 Յունայթիդ Փարսել Սերվիս օֆ Ամերիքա, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

3893  20.08.2027 Կոմպանիա Կասիկ Դե Կաֆե Սոլուվել, BR

4028  21.05.2027 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

4106  29.04.2027 Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

4107  29.04.2027 Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

4110  13.05.2027 Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտիկուտի նահանգ, US

4111  13.05.2027 Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտիկուտի նահանգ, US

4283  19.05.2027 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

4378  10.04.2027 Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

4586  07.11.2027 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

4591  16.12.2027 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

11961  01.03.2027 Ջուլիետտա Սահակյան, Երևան, Մ. Բաղրամյան 62, բն. 40, AM

12028  20.02.2027 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ, 

     Աշտարակի խճ. 2ա, AM

12029  20.02.2027 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ, 

     Աշտարակի խճ. 2ա, AM

12030  20.02.2027 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ,

      Աշտարակի խճ. 2ա, AM

12069  28.02.2027 «Սանտա Աննա» ՍՊԸ, Երևան, Ավան Առինջ 1-ին թաղ., 1-ին շ., AM

12070  28.02.2027 «Սանտա Աննա» ՍՊԸ, Երևան, Ավան Առինջ 1-ին թաղ., 1-ին շ., AM

12176  16.02.2027 «Այգեպատ» գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 

     Արարատի մարզ, գ. Այգեպատ, AM

12177  16.02.2027 «Այգեպատ» գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 

     Արարատի մարզ, գ. Այգեպատ, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

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

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

12178  16.02.2027 «Այգեպատ» գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 

     Արարատի մարզ, գ. Այգեպատ, AM

12181  16.02.2027 «Այգեպատ» գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 

     Արարատի մարզ, գ. Այգեպատ, AM

12182  28.02.2027 Դը Քոնսենթրեյթ Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի օֆ Այլնդ 

     (Սևն-Ափ Ինթերնեյշնլ), IE

12197  30.03.2027 «Կաստա» ՍՊԸ, Երևան, Րաֆֆու փող., 95 շենք, բն. 14, AM

12211  07.05.2027 «ՍՎՍ-մեդիկալ» ՍՊԸ, Երևան, Սպենդիարովի 3, բն. 16, AM

12344  12.04.2027 Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

12498  28.08.2027 «Գրանդ մաստեր» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 0801, 

     Արդյունաբերական Հանգույց, Գործարանային 8, AM

12576  09.03.2027 Լաթիքրեթե Ինթերնեյշնլ, Ինք., US

12933  26.09.2027 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

13237  29.03.2027 Մենփաուըրգրուփ Ինք., Վիսկոնսին նահանգի կորպորացիա, US

13554  11.12.2027 Պեպսիկո, Ինք., US



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ



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

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

(210) 20161143
(220) 05.09.2016
(730) Ֆոր Սիզնս Հոթելս (Բարբադոս) Լթդ, BB 
(310) 16055747
(320) 03.03.2016
(330) CO
(540) 

(511) 
դաս 36. բնակարանների, 

կոնդոմինիումների, «թայմշեր» 
սեփականության, առևտրային (կոմերցիոն) 
նշանակության շինությունների, առևտրի 
կենտրոնների և զվարճաառևտրային 
համալիրների (մոլերի), ցանկացած տեսակի 
անշարժ գույքի և դրանց համար նախատեսված 
տարածքների և հարմարությունների առք, 
վաճառք, ֆինանասավորում, կառավարում, 
շահագործում, վարձակալություն, առաջ-
խաղացում և միջնորդային գործունեություն. 
անշարժ գույքի, այդ թվում՝ «թայմշեր» 
սեփականության փոխանակման հետ կապված 
ծառայություններ.

դաս 43. հյուրանոցային և 
հանգստավայրերի ծառայություններ, տեղերի 
ամրագրում հյուրա նոցներում, ռեստորանների 
և բարերի ծառայություններ, սննդամթերքի 
պատրաստում, առաքում, մատուցում և 
սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ), հանդիսավոր 
ճաշկերույթների ծառայություններ:

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

(210) 20161158
(220) 06.09.2016
(730) Կիա Մոթորս Քորփորեյշն, KR 
(540) 

(511) 
դաս 1. անտիֆրիզներ (հակասառիչներ). 

արգելակի հեղուկներ. սառնազդակներ. 
կառավարող սարքի ուժեղարարի 
հեղուկներ. փոխհաղորդակային հեղուկներ. 
փոխհաղորդակային յուղեր.

դաս 4. տեխնիկական ճարպեր. թանձր 
քսուքներ. կիզայուղեր. տեխնիկական յուղեր. 
քսայուղեր. մեքենայի յուղ.

դաս 7. օդային ճնշակներ. հավասարակշռող 
լիսեռներ շարժիչների համար. շարժիչների 
շարժափոկեր. մեքենաների փոկեր. մոտորների 
շարժափոկեր. շարժափոկեր մեքենաների 
համար. ատամնավոր շարժափոկեր 
շարժիչների համար. ատամնավոր շարժափոկեր 
մեքենաների համար. ատամնավոր 
շարժափոկեր մոտորների համար. շարժիչների 
օդափոխիչների շարժափոկեր. ատամնավոր 
շարժափոկեր ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների շարժիչների համար. մեխանիկական 
շարժաբերներով օդափուք սարքեր. 
օդափուքսեր (մեքենայի մասեր). հաստոցներ. 
կտրող գործիքներ (մեքենաների մասեր). բաշխիչ 
լիսեռներ. կանիստրեր մեքենաների շարժիչների 
համար. կարբյուրատորներ. արտանետման 
գազերի կատալիզային կերպափոխիչներ. 
ներարկիչներ շարժիչների համար. սարքեր 
ներքին այրման շարժիչների վառելիքի 
ներարկման համար. մեքենաների մասեր և 
շարժիչներ հանդիսացող ճնշակներ. միացման 
ձգաձողեր շարժիչների համար. պոմպեր 
շարժիչների սառեցման համար. սարքեր 
մեքենաների կամ շարժիչների կառավարման 
համար. շարժիչների օդափոխիչներ. ծնկաձև 
լիսեռներ. ավտոմոբիլների շարժիչների 
գլանների բլոկներ. շարժիչների գլանների 
գլխիկներ. գլանների գլխիկների փականներ 
և փականներ շարժիչների համար. գլանների 
պարկուճներ (շարժիչների մասեր). շարժիչների 
գլանների բաշխիչ սարքեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. վառոցքի համակարգերի 
բաշխիչների փականներ տրանսպորտային 
միջոցների շարժիչների համար. արտանետման 
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գազերի (РВГ) վերաշրջանառության 
համակարգի հովացուցիչներ շարժիչների 
համար. արտանետման գազերի (РВГ) 
վերաշրջանառության համակարգի փականներ 
շարժիչների համար. մեկուսիչներ շարժիչների 
կախոցների համար. արտանետման 
խողովակներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների շարժիչների համար. 
արտանետումային փականներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների շարժիչների 
համար. մեքենաների թափանիվներ. 
վառելիքային զտիչներ (շարժիչների մասեր). 
վառելիքային զտիչներ (մեքենաների մասեր). 
պոմպեր շարժիչների վառելիքի ներարկման 
համար. վառելիքային ներարկիչներ ներքին 
այրման շարժիչների համար. վառելիքային 
պոմպեր ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների շարժիչների համար. փոկանիվներ 
(մեքենաների մասեր). պոմպեր (մեքենաներ). 
դիզելային շարժիչների նախագործարկային 
տաքացման մոմեր. միջանկյալ ատամնավոր 
անիվներ (մեքենաների մասեր). ձգող 
անվիկներ (մեքենաների մասեր). վառոցքի 
կոճեր (շարժիչների մասեր). վառոցքի կոճերի 
փոկեր (շարժիչների մասեր). գլխադիրներ 
և ամրակապեր ներարկիչների համար 
(շարժիչների մասեր). ներթողման փականներ 
շարժիչների համար. հովացուցիչներ 
շարժիչների համար. հեղուկացացված ածխա-
ջրածնային գազերի պոմպերի շարժաբերներ 
շարժիչների համար. ներթողման կոլեկտորներ 
ներքին այրման շարժիչների համար. 
արտանետման կարճախողովակներ շարժիչ-
ների համար. ներթողման կոլեկտորներ 
շարժիչների համար. ներթողման կոլեկտորներ 
մոտորների համար. գազախառնիչ մեքենաներ. 
սարքեր վառելիքի բաղադրիչները խառնելու 
համար (շարժիչների մասեր). խլարարների 
խողովակներ շարժիչների համար. ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների շարժիչների 
յուղային պոմպեր. քարտերների օդափոխության 
համակարգի փականներ (СБК) շարժիչների 
համար. մխոցներ (մեքենաների կամ 
շարժիչների մասեր). մխոցի օղեր. շարժիչների 
(հովացման) ռադիատորներ. ռադիատորների 
պատյաններ շարժիչների համար. փականների 
լծակներ շարժիչների համար. փականների 
լծակներ մոտորների համար. շարժիչների 

համար փականների լծակներում անցքի 
կարգավորման մեխանիզմներ. ներքին այրման 
շարժիչների վառոցքի մոմեր. մալուխներ ներքին 
այրման շարժիչների վառոցքի մոմերի համար. 
մեկնասարքեր շարժիչների համար. ձգող 
սարքեր մեքենաների կամ շարժիչների համար. 
դրոսելային սահափականների իրաններ շար-
ժիչների համար. ատամնավոր շարժափոկեր 
շարժիչների համար. ատամնավոր փոկերի 
պատյաններ շարժիչների համար. շարժիչների 
փոխանցման տուփերի ամրացման մեկուսիչ-
ներ. տուրբամղիչներ մեքենաների համար. 
փականներ (մեքենաների մասեր). կափույրներ 
(մեքենաների մասեր). գոլոշիարարներ 
շարժիչների համար. արտահեղման ծորակներ 
(ջրազատիչներ). գծային շարժաբեր մեխանիզմ. 
հեղուկաբաշխիչների շարժաբերներ. 
փականների օդաճնշական շարժաբերներ. 
օդամաքրիչներ (շարժիչների մասեր). օդային 
սառեցմամբ կոնդենսատորներ. օդային 
զտիչներ ավտոմոբիլների շարժիչների համար. 
կաղապարներ մեքենաների դրոշմման համար. 
կարգավորիչներ (մեքենաների մասեր). 
մետաղական միջադիրներ տրանսպորտային 
միջոցների շարժիչների համար. ոչ 
մետաղական միջադիրներ տրանսպորտային 
միջոցների շարժիչների համար. յուղային 
ռադիատորներ շարժիչների համար. յուղային 
զտիչներ շարժիչների համար. շարժիչներ 
օդի լավորակիչների օդափոխիչների 
համար. շարժիչներ գազապաղիչների 
սառեցնող օդափոխիչների համար (որոնք 
չեն հանդիսանում մեքենաների մասեր). 
գեներատորներ ավտոմեքենաների համար. 
գեներատորների ուղղիչներ ավտոմեքենաների 
համար. գեներատորների ռոտորներ 
ավտոմեքենաների համար. գեներատորների 
ստատորներ ավտոմեքենաների համար. 
ավտոմեքենաների ռետինե թրթուրներ 
(ավտոթրթուրներ). իմպուլսային գեներա-
տորներ ավտոմեքենաների համար.

դաս 9. տվիչներ (չափիչ սարքեր), 
բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար նախատեսվածների. ալեհավաքներ. 
խարիսխներ (էլեկտրականություն). պահ-
պանական ազդանշանային սարքեր. 
ձայնային սարքավորանքներ. կուտակիչներ, 
մարտկոցներ. մալուխներ կուտակիչների 
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համար. էլեկտրական կուտակիչների 
պատյաններ. կուտակիչի թիթեղներ. 
կառավարման էլեկտրոնային համակարգեր 
մեքենաների համար. լուսանկարչական 
ապարատներ. սարքեր տրանսպորտային 
միջոցների ավտոմատ կառավարման համար. 
կոնտրոլերներ, էլեկտրական կարգավորիչներ. 
կառավարման էլեկտրոնային սարքեր. վառե-
լիքի մակարդակի ցուցիչներ. ջերմաստիճանի 
ցուցիչներ. հալուն ապահովիչներ. 
միացման տուփեր (էլեկտրականություն). 
նավագնացական սարքեր և գործիքներ. 
էլեկտրական ռելեներ. ռեզոնատորներ. 
բարձրախոսներ, արագաչափներ. արագա-
չափների շարժաբերների ճկուն լիսեռ-
ներ. էլեկտրական փոխարկիչներ. 
պտուտաչափներ (դարձաչափներ). թերմո-
ստատներ (ջերմապահպանիչներ). թերմո-
ստատների տուփեր. թերմոստատների 
իրաններ. հաշվառման (հաշվեցուցակային) 
ժամացույցներ. վթարային ազդասարքեր. 
հաղորդիչներ (հեռակապ). լուսաազդանշային 
(առկայծումային) ապարատներ. Էլեկտրա-
հաղորդալարեր. Էլեկտրոնային սարքեր 
կայանման մասին տեղեկացնելու համար. 
լուսավորման համակարգերի բալաստային 
դիմադրություններ. ազդանշանային վթարային 
հեծաններ (պանելներ) տրանսպորտային 
միջոցների համար. վթարային ազդանշանների 
հաղորդիչներ. սոլենոիդային կափույրներ 
ավտոմեքենաների համար.

դաս 11. օդափոխիչներ (օդի լավորակման 
տեղակայանքների մասեր). զտիչներ օդա-
մաքրիչներ համար. օդի լավորակիչներ 
(կոնդիցիոներներ), օդի լավորակման տեղա-
կայանքներ. օդային չորուցիչներ. տաք օդի 
օդափուքեր. լամպանոթներ. օդափոխիչներ 
գազապաղիչների համար, մեքենաների 
մասեր չհանդիսացող. պատյաններ գազա-
պաղիչների համար, մեքենաների մասեր 
չհանդիսացող. գոլոշիարարներ. էլեկ-
տրական ջեռուցիչներ. լամպեր, ցոլա-
լապտերներ մեքենաների համար. լամպի 
ապակի. շիկացման լամպեր. չորացուցիչներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
խցաններ ռադիատորների համար. 
օդի զտիչներ օդի լավորակիչների, օդի 
լավորակման տեղակայանքների համար. 
ճնշակների փոկանիվներ ավտոմոբիլների օդի 
լավորակիչների համար.

դաս 12. ավտոմեքենաների արգելակների 
հակաբլոկավորման համակարգեր (АБС). 
ավտոմեքենաների կառուցվածքային մասեր. 
ավտոմեքենաների արագարարի ճոպաններ. 
ավտոմեքենաների արագարարի ոտնակներ. 
տրանսպորտային միջոցների անվտանգության 
բարձիկներ. ավտոմեքենաների օդաճնշական 
ուժեղարարներ. օդահավաքիչներ ավտո-
մեքենաների համար. տրանսպորտային 
միջոցների լծակներ. տրանսպորտային 
միջոցների մոխրամաններ. պտտման մոմենտի 
կերպափոխիչներ ավտոմեքենաների համար. 
հակահափշտակիչ ազդասարքեր տրանս-
պորտային միջոցների համար. հակա-
հափշտակիչ հարմարանքներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ավտոմեքենաների 
ավտոմատ փոխանցատուփերի ATA հետա-
տուփի յուղային տակնոցներ. ավտոմեքենաների 
ավտոմատ փոխանցա տուփերի ATA սռնիների 
կափույրների իրաններ. սռնիներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. ավտո-
մեքենաների կիսասռնիների բաժակներ. 
ավտոմեքենաների կիսասռնիների 
պատյաններ. ավտոմեքենաների սռնիների 
հոդակապեր. ավտոմեքենաների գնդաձև 
միացքներ. ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների կիսասռնիների առանցքակալներ. 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
անիվների առանցքակալներ. անվտանգության 
գոտիներ ավտոմեքենաների նստոցների 
համար. ավտոմեքենաների արգելակներ. 
ավտո մեքենաների արգելակների 
ուժեղարարներ. արգելակային սկավառակներ 
տրանսպոր տային միջոցների համար. 
տրանսպորտային միջոցների արգելակային 
թմբուկներ. տրանս պորտային միջոցների 
արգելակային գլաններ. արգելակային 
կոճղակներ ավտոմեքենաների համար. 
տրանսպորտային միջոցների արգելակի 
ոտնակներ. արգելակային կալուններ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
արգելակային լրակազմեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. ավտոմեքենաների 
թափարգելների մակադրակներ. ավտո-
մեքենաների թափարգելների մեղմիչներ. 
թափարգելների պաշտպանիչ մակադրակներ 
ավտոմեքենաների համար. թափարգելների 
եզրեր ավտոմեքենաների համար. 
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ավտոմեքենաների թափարգելների մոլ-
դինգներ. թափարգելների ձողեր 
ավտոմեքենաների համար. թափարգելների 
ամրակապեր ավտո մեքենաների համար. 
հետևի ոտնատեղեր ավտոմեքենաների համար. 
խցիկներ ավտոմեքենաների համար. 
արգելակների ենթակիրներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ավտոմեքենաներում 
գլանների ամրա կապերի կափարիչներ. 
ավտոմեքենաների պատյաններ. 
կենտրոնական սարքային պանելներ 
ավտոմեքենաների համար. ավտոմեքենաների 
շասսիների շրջանակներ. մանկական պահող 
սարքեր տրանսպորտային միջոցների 
նստոցների համար. կցորդիչների ագույցների 
ուժեղարարներ ավտոմեքենա ների համար. 
կցորդիչների ճոպաններ ավտո մեքենաների 
համար. կցորդիչների պատյաններ 
ավտոմեքենաների համար. կցորդիչների 
ագույցների սկավառակներ ավտոմեքենաների 
համար. ագույցների իրաններ, կցորդիչների 
քարտերներ ավտոմեքենաների համար. 
կցորդիչների գլխավոր գլաններ ավտո-
մեքենաների համար. կցորդիչների ոտնակներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. ավտոմեքենաների հիմնական ուժային 
կցորդիչների գլաններ. կցորդիչի անջատման 
գլանների շարժաբերներ ավտոմեքենաների 
համար. ավտոմեքենաների կցորդիչի 
անջատման երկժանիներ. ավտոմեքենաների 
համառանցքային գործող գլաններ. արմնկա-
կալով բարձակներ. սառեցման օդափոխիչների 
ագույցներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. կցորդիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
լայնական հեծանների մակադրակներ ավտո-
մեքենաների համար. հողմային պանելների 
մակադրակներ ավտոմեքենաների համար. 
մեղմիչ միջադիրներ ավտոմեքենաների համար. 
լայնադրակներ ավտոմեքենաների համար. 
հավասար անկյունային արագության 
հոդակապեր ավտոմեքենաների համար. 
բեռնատարների բեռնման հարթակներ. 
տարբերական իրաններ ավտոմեքենաների 
համար. տարբերական քարտերներ 
ավտոմեքենաների համար. սկավառակների 
թասակներ և կցորդների պատյաններ 
ավտոմեքենաների համար. սկավառակային 

արգելակների խցուկներ ավտոմեքենաների 
համար. ավտոմեքենաների դռների 
մեխանիզմներ. ավտոմեքենաների դռների 
բռնակներ. ավտոմեքենաների դռների շեմքեր. 
դռների հովարներ ավտոմեքենաների համար. 
ղեկի երկայնակի ձգաձողեր ավտոմեքենա ների 
համար.  ավտոմեքենաների խորհրդա նշան-
ներ. ավտոմեքենաների շարժիչներ. ավտո-
մեքենաների շարժիչների կափարիչներ. 
ռետինե հենարաններ, շարժիչների 
ամրակապեր ավտոմեքենաների համար. 
շարժիչի յուղային տակդիրներ ավտո-
մեքենաների համար. շարժիչի քարտերի 
պաշտպաններ ավտոմեքենաների համար. 
ցայտապաշտպաններ ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար. օդի զտիչի 
քարթրիջներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. յուղի զտիչի քարթրիջներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. հատակադիր բարձակներ ավտո-
մեքենաների համար. ավտոմեքենաների 
փեղկերի վրա ամրացվող մետաղական 
ժապավեններ. վառելիքի բաքերի կափարիչներ. 
վառելիքի բաքերի դռնակներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. վառելիքի բաքերի վառելիքի 
պոմպերի տվիչներ տրանսպորտային միջոց-
ների համար. վառելիքի բաքեր տրանսպոր-
տային միջոցների համար. երեսպատվածքներ 
ավտոմեքենաների համար. ատամնավոր 
փոխանցիչներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. ավտոմեքենաների 
ապակիների վրա ամրացվող մետաղական 
ժապավեններ. իրերի պահման խցիկներ 
(բարդաչոկներ) տրանսպորտային միջոցների 
համար. ավտոմեքենաների տանիքի ներքին 
հարդարանք. տրանսպորտային միջոցների 
նստոցների գլխակալներ. մեկուսիչ տակդիրներ 
ավտոմեքենաների ծածկոցների համար. ավտո-
մեքենաների ծածկոցների ձողեր. սարքվածքներ 
ավտոմեքենաների պարապ ընթացքի կառա-
վարման համար. ավտոմեքենաների ներքին 
հարդարանք. թերթավոր զսպաններ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
կախոցների համար. ավտոմեքենաների 
լծակներ. լծակների ճոպաններ ավտո-
մեքենաների համար. հակահափշտակիչ 
փականներ ավտոմեքենայի ղեկին տեղադրելու 
համար. հակահափշտակիչ էլեկտրական 
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սարքվածքներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ցայտապաշտպաններ. վազանցի 
կցորդիչներ ավտոմեքենաների համար. 
տրանսպորտային միջոցների թափքերի 
պանելներ. դռների պանելներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
կայանելու արգելակներ, ձեռքի արգելակներ 
ավտոմեքենաների համար. ավտոմեքենաների 
թափքերի կանգնակներ. մոլորակային 
ժանանիվների հենարաններ. ղեկի կառա-
վարման ուժեղարարի խցվածքներ ավտո-
մեքենաների համար. փոխհաղորդակներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. մեխանիզմներ ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների պատուհանների կառա-
վարման համար. կարդանային լիսեռներ 
ավտոմեքենաների համար. ջերմա-
փոխանակիչների վանդակներ ավտո մեքե-
նաների համար. դիտահայելիներ 
տրանս  պորտային միջոցների համար. հետևի 
դիտա հայելիներ. տարողություններ ցամաքային 
տրանս պորտային միջոցների համար. 
վառելիքային բաքեր ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար. բեռնարկղեր 
(բեռնախցիկներ) ավտոմոբիլների տանիքների 
համար. թափքերի տանիքների պանելներ, 
խցիկների տանիքների պանելներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. ուղեբեռի 
հենարաններ (բռնիչներ) ավտոմոբիլների 
տանիքների համար. ռետինե սեղմօղակներ 
ավտոմոբիլների անիվների կախոցների 
համար. նստոցներ ավտոմեքենաների համար. 
պայուսակներ-օրգանայզերներ հետևի նստելա-
տեղերի թիկնակների համար, հատուկ 
նախատեսված ավտոմոբիլներում օգտա-
գործելու համար. անվտանգության գոտիներ 
նստելատեղերի համար. պատյաններ ավտո-
մոբիլների համար. բարձիկներ ավտոմոբիլների 
նստելատեղերի համար. պահպանական 
ազդանշանային միջոցներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. անվտանգության կապովի 
գոտիներ տրանսպորտային միջոցների 
նստելատեղերի համար. կարդանային լիսեռներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
շարժաբեր լիսեռներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. շարժահաղորդման տուփի 
լիսեռներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. մեղմիչներ ավտոմոբիլների 

համար. կողային պատեր, շրջանակների 
երկայնական հեծաններ ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար. տրանս-
պորտային միջոցների արգելակների մաշվածքի 
փոխ հատուցիչներ. տրանսպորտային միջոց-
ների պահեստային անիվների ամրացման 
սարքեր. սփոյլերներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. կախոցների զսպաններ 
տրանս պորտային միջոցների համար. մեղմիչ 
զսպանակներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների կախոցների կայունարարների 
ձողեր. ցամաքային տրանսպորտային միջոց-
ների ղեկային մեխանիզմներ. ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների ղեկային 
շարժաբերներ. ղեկանիվներ ավտոմեքենաների 
համար. ավտոմեքենաների ղեկանիվների 
ղեկասյունակներ. ավտոմեքենաների ղեկ-
անիվների լիսեռներ. ավտոմեքենաների 
կանգնակների մեկուսիչներ. ավտոմեքենաների 
տանիքների մտոցներ, ավտոմեքենաների 
տանիքների տեղաշարժվող պանելներ. 
ավտոմեքենաների հողմապակիների արևա-
պաշտպանիչ վարագուրիկներ. ավտո-
մեքենաների արևապաշտպանիչ հովարներ. 
հավասարիչ օդառիչ բաքեր ավտոմեքենաների 
շարժիչների սառեցման համակարգերի համար. 
համաժամիչների օղեր (ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների մասեր). տրանս-
պորտային միջոցների պատուհանների 
չմշակված ապակի. հետնամասի բեռնամ-
բարձիչներ (ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների մասեր). շարժաձողեր ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար 
(բացառությամբ մոտորների եւ շարժիչների 
մաս կազմողների). դողեր. պտտման մոմենտի 
կերպափոխիչներ ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար. քարշակային 
սարքերի առանցքներ, ձգաձողեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
փոխհաղորդակների փոխանցումներ ցամա-
քային տրանսպորտային միջոցների համար. 
փոխհաղորդակներ ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար. համապիտանի 
հոդակապեր ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. արգելակային կափույրներ 
ավտոմեքենաների համար. ընդարձակման 
կափույրներ ավտոմեքենաների համար. 
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ճեղքակալներ, խտարարներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրանսպորտային միջոցների անիվներ. 
անիվների արգելակային գլաններ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
պատյաններ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների անիվների համար. անիվների 
գլաններ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. անիվների պաշտպանիչ 
պատյաններ ավտոմեքենաների համար. 
ավտոմոբիլների անվակունդեր. 
ավտոմոբիլների անվակունդերի թասակներ. 
պատուհաններ տրանսպորտային միջոցների 
համար. գլխադիրներ, փոշարարներ 
հողմապակու ողողիչների համար. 
խոզանակներ, քերակներ հողմապակիների 
ապակեմաքրիչների համար. մոտորներ 
հողմապակիների ապակե մաքրիչների համար. 
ապակեմաքրիչների լծակներ ավտոմոբիլների 
համար. տրանս պորտային միջոցների ներսի 
բնափայտի հյուսվածքից պաստառներ, 
պատկեր. ավտոմոբիլների էլեկտրոնային 
վահանակներ. ավտոմոբիլների հետընթացքի 
նախա զգուշացնող ազդանշանների սարքեր. 
ազդանշանային շչակներ ավտոմոբիլների 
համար. հակահափշտակիչ սարքեր ավտո-
մոբիլների համար. յուղի զտիչներ 
ավտոմոբիլների համար. միջադիրներ 
ավտոմոբիլների համար:

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

(210) 20161627
(220) 13.12.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(540) 

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

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 

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

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

(210) 20161640
(220) 15.12.2016
(730) Սանոֆի-Ավենտիս Դոյչլանդ ԳմբՀ, DE 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք:

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

(210) 20161651
(220) 20.12.2016
(730) Մ/Ս Թեջրամ Դհարամ Փաուլ, IN 
(540) 

(511) 
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգե-

գոր ծական և անտառային մթերքներ. բոլոր 
տեսակի թարմ մրգեր, որոնք ընդգրկված են 
31-րդ դասում. թարմ բանջարեղեն. չմշակված 
կամ մշակված սերմեր. բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար.

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. ծամելու ծխախոտ. քթախոտ։

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

(210) 20161652
(220) 20.12.2016
(730) Մ/Ս Թեջրամ Դհարամ Փաուլ, IN 
(540) 

(511) 
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգե-

գործական և անտառային մթերքներ. բոլոր 
տեսակի թարմ մրգեր, որոնք ընդգրկված են 
31-րդ դասում. թարմ բանջարեղեն. չմշակված 
կամ մշակված սերմեր. բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար.
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դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. ծամելու ծխախոտ. քթախոտ։

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

(210) 20161668
(220) 22.12.2016
(730) Լիլիթ Շահումյան, Երևան, Փ. Արամի 64, 
տարածք 149, AM 
(540) 

(511) 
դաս 18. պայուսակ, կաշվե իրեր.
դաս 25. կոշիկ, հագուստ:

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

(210) 20161696
(220) 28.12.2016
(730) Լիլիթ Մելիքյան, Երևան, Ազատության 1, 
բն. 11, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպա գրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսա նկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեներ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի 
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր. 
պարանոցակապեր, սանձափոկեր և հագուստ 
կենդանիների համար.

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

դաս 24. գործվածքներ և դրանց 
փոխարինիչներ. սպիտակեղեն կենցաղային 
օգտագործման համար. մանածագործական 
կամ պլաստմասսայե վարագույրներ.

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

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

(210) 20170004
(220) 09.01.2017
(730) Քրաֆթ Ֆուդզ Դենմարք Ինթելեքչուըլ 
Փրոփըրթի ԱփՍ, DK 
(540) 

(511) 
դաս 30. հրուշակեղեն ոչ բուժական, 

քաղցրա վենիք, ներառյալ մաստակներ:
--------------

(210) 20170005
(220) 09.01.2017
(730) Քրաֆթ Ֆուդզ Դենմարք Ինթելեքչուըլ 
Փրոփըրթի ԱփՍ, DK 
(540) 
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(511) 
դաս 30. հրուշակեղեն ոչ բուժական, 

քաղցրավենիք, ներառյալ մաստակներ:
--------------

(210) 20170022
(220) 12.01.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Բաղդասարյան 
Մանվել Վահանի, Շիրակի մարզ, գ. Գետափ, 
1-ին փ., տուն 29, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. մսից պատրաստված կիսա-

ֆաբրիկատներ.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր. աղբյուրի ջուր:

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

(210) 20170037
(220) 16.01.2017
(730) Բեսթ ՈՒեսթրն Ինթերնեյշնլ, Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:

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

(210) 20170087
(220) 24.01.2017
(730) «Ֆլայքոդ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 70, 
բն. 71, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. ծրագրային ապահովման մշակում, 

որը ներառում է` ծրագրային ապահովման 
ստեղծումը, փոփոխությունների կատարումը, 
փորձարկումը և աջակցումը, պատվիրատուների 
համար կիրառական ծրագրերի ստեղծումը, 
համակարգերի ծրագրային ապահովման, 
կիրառական ծրագրերի, տվյալների հիմնա-
պահեստների, վեբ կայքերի կառուցվածքի 
ու բովանդակության մշակումը և (կամ) 
մշակման և գործարկման համար անհրաժեշտ 
մեքենայական հրամանների ստեղծումը, 
ծրագրային ապահովման սարքաբերումը` 
որոշակի գործառույթների իրականացման 
համար մշակված կիրառական ծրագրերի 
վերափոխումը և հարմարեցումը պատվիրա-
տուների տեղեկատվական համակարգի 
միջավայրին,խորհրդատվական գործու-
նեու թյուն համա կարգչային տեխնոլո-
գիաների բնագավառում, որը ներառում 
է` համակարգչային տեխնիկական միջոց-
ների, ծրագրային ապահովման և 
կապի տեխնոլոգիաների ինտեգրված 
համակարգչային համակարգերի մշակումը և 
նախագծումը, օգտվողների ուսուցման հետ 
կապված ծառայությունները,համակարգչային 
համակարգերի կառավարման գործունեություն, 
որը ներառում է` ներցանցային կառա-
վարումը և պատվիրատուների համար 
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համակարգչային համակարգերի ստեղծումը 
և (կամ) տվյալների մշակման տեխնիկական 
միջոցների սպասարկումը և աջակցման 
այլ  ծառայությունները, տվյալների մշակում, 
ցանցում տեղեկատվության տեղաբաշխում 
և հարակից գործունեություն, որը ներառում 
է` ցանցում կայքերի տեղաբաշխման 
ենթակառուցվածքների ապահովումը, տվյալ-
ների մշակումը (օգտագործողների կողմից 
տրամադրված կամ բնօրինակ ծրագրերի 
կիրառմամբ տվյալների լրիվ մշակումը, 
տվյալների ավտոմատացված մշակումն ու 
ներանցումն ապահովող ծառայությունները, 
ներառյալ` տվյալների հիմնապահեստների 
կառավաման ծառայությունները) և հարակից 
ծառայությունները, կայքերի տեղաբաշխման 
հետ կապված մասնագիտացված ծառա-
յությունները (hosting service)` ինտերնետ 
ցանցում կայքերի տեղաբաշխում (Web hosting), 
տվյալների հոսընթաց փոխանցում (չբաժանված 
ըստ փաթեթների) կամ կիրառական ծրագրերի 
տեղաբաշխում, ծրագրային եւ ապարատային 
ռեսուրսների գործարկում, ընդհանուր 
ժամանակի տարանջատման ռեժիմում գործող 
կենտրոնական (համընդհանուր)  համակարգչի 
միջոցով օգտվողների սպասարկում, վեբ-
պորտալների հետ կապված գործողություններ, 
որոնք ներառում են` գործողություններ կապված 
վեբ-կայքերի հետ` որոշակի ձևւաչափով 
ինտերնետում տեղադրված տվյալների 
ծավալուն հիմնապահեստների ձեւավորման և  
սպասարկման համար որոնման համակարգերի 
կիրառում` հասցեներով կամ բովանդակությամբ 
հեշտ և հասանելի որոնում կազմակերպելու 
նպատակով, գործողություններ կապված այլ 
վեբ-կայքերի հետ, որոնք գործում են որպես 
ինտերնետի պորտալ, ինչպես, օրինակ, 
պարբերաբար թարմացվող տեղեկատվություն 
ապահովող լրատվական կայքերը, 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
կրթական, հետազոտական ծրագրերի 
իրականացում:

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

(210) 20170096
(220) 26.01.2017
(730) «Քոլլ մաստեր» ՍՊԸ, Երևան, 
Մամիկոնյանց 50-47, AM 

(540) 

(511) 
դաս 38. մալուխային և IP-TV հեռուստա-

տեսային ծառայություն:
--------------

(210) 20170101
(220) 27.01.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էդգար Խալաթյան, 
RU 
(540) 

(511) 
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 

կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի 
և արևի հովանոցներ. ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական 
իրեր. պարանոցակապեր, սանձափոկեր 
և հագուստ կենդանիների համար. կաշվե 
պայուսակներ և տուփեր. պայուսակներ. 
ճամպրուկներ. կանացի պայուսակների 
հիմնակմախքներ. արհեստական կաշի. կաշվե 
փականներ. քսակներ. դրամանապանակներ. 
բոլորագլխարկների կաշվե տուփեր. 
հովանոցներ. արևային հովանոցներ. հովանոցի 
կմախքներ. մորթեղեն. օղակներ հովանոցների 
և հովանոցների համար. բռնակներ 
հովանոցների և հովանոցների համար. 
կահույքի կաշվե պաստառներ. կահույքի 
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կաշվե հարդարանք. ձեռքի ուսապարկեր. 
պորտֆելներ. որսորդական պարագաներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
շարֆեր. կոշիկներ. սանդալներ. մինչև կոճերը 
հասնող կոշիկներ. ներքնազգեստեր. բլուզներ. 
կիսակոշիկներ. սպորտային կիսակոշիկներ. 
ներբաններ. բրրիջիներ. տաբատներ. 
ֆուտբոլային բուտսեր. կրկնակոշիկներ. 
լողագլխարկներ. ներդիրներ շապիկների 
համար. քողեր. փողկապներ. տրիկոտաժեղեն. 
կրունկներ. կոշիկների ճտքեր. տրիկոտա-
ժեղեն. գրպաններ հագուստների համար. 
կոմբինիզոններ. բաճկոններ. կոստյումներ. 
լողազգեստներ. սպորտային մայկաներ. 
թիկնոցներ. կոշիկների կրկնատակեր. 
սպորտային հագուստ. վերարկուներ. ներ-
բաններ. գոտիներ. երկարաճիտ կոշիկներ. 
գուլպաներ. սպիտակեղեն. ձեռնոցներ. 
պիժամաներ. գլխակապեր. պատրաստի 
աստառներ. կարճաթև մայկաներ. խալաթ-
ներ. գոգնոցներ. շալեր. մուշտակներ. 
շրջազգեստներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ. ապրանքների ցուցադրում. 
խորհրդատվություն գործարարության կառա-
վարման հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կազմակերպման հարցերով:

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

(210) 20170130
(220) 01.02.2017
(730) Ամուաժ ԷսԷյՕուՍի, OM 
(540) 

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

նելիքային իրեր (պարֆյումերիա). օծանելիք. 
բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). եթերային 
յուղեր. կոսմետիկական միջոցներ. ոչ 
բուժական լոսյոններ մազերի համար. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ մազերի 
և մաշկի խնամքի համար. կոսմետիկական  
կրեմներ և լոսյոններ մարմնի և դեմքի 
համար. մարմնի կոսմետիկական կրեմներ. 
դիմափոշի. կոսմետիկական  պատրաստուկներ 
լոգարանում և ցնցուղում օգտագործելու համար. 
հոտազերծիչներ մարդու համար:

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

(210) 20170149
(220) 06.02.2017
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (հայկական 

կոնյակ)։
--------------

(210) 20170150
(220) 06.02.2017
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (հայկական 

կոնյակ)։
--------------

(210) 20170151
(220) 06.02.2017
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (հայկական 

կոնյակ)։
--------------
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(210) 20170152
(220) 06.02.2017
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (հայկական 

կոյակ)։
--------------

(210) 20170162
(220) 07.02.2017
(730) «Ռուբին-օլիմպիա» ՍՊԸ, Երևան, 
Բարբյուսի 67, բն. 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
--------------

(210) 20170190
(220) 10.02.2017
(730) Աշոտ Անդրանիկի Առաքելյան, Երևան, 
Թամանյան 1Ա-7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում), 

գրքերը դուրս տալու հնարավորությամբ 

գրադարանների ծառայություններ , տեսագրում, 
ֆիզիկական, դիսկոտեկների ծառայություններ, 
կրկնօրինակում, կինոստուդիաների ծառա-
յություններ, առողջության ակումբների 
ծառայություններ (առողջարար և ֆիթնես-
մարզումներ), գիշերային ակումբ-սրճարանների 
ծառայություններ (զվարճություններ), միկրո-
ֆիլմերի ստեղծում, տեսագրությունների 
մոնտաժում, ռադիո և հեռուստատեսային 
ծրագրերի մոնտաժում, վարյետեների ներկա-
յացումներ, երաժշտասրահների ներկա-
յացումներ, երաժշտության ստեղծում 
համա կարգչային  ցանցերի   կողմից     տրամա-
դրվող ծառայություններ առցանց խաղերի 
ոլորտում, հեռուստատեսային և կինոսցե-
նարների գրում,գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն), պարահանդեսների 
կազմակերպում, ցուցահանդեսների կազ-
մակերպում մշակութային կամ կրթության 
նպատակներով, վեհաժողովների (կոնգրես-
ների) կազմակերպում և անցկացում, 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկացում, 
համերգների կազմակերպում և անցկացում, 
վարպետաց դասերի կազմակերպում և 
անցկացում (ուսուցում), կրթական ոչ վիրտուալ 
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում, 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում, 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազ-
մակերպում և անցկացում, մրցույթների 
կազմակերպում (ուսումնական կամ զվարճալի), 
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում 
ժամանցի նպատակով, ներկայացումների 
կազմակերպում (իմպրեսարիոների ծառա-
յություններ), մասնագիտական վերա-
պատրաստում, կինոդահլիճների 
ծառա  յու թյուն ների տրամադրում, թատերա-
կանացված ներկայացումներ, թատե-
րական ներկայացումներ, կինոֆիլմերի 
արտադրություն, բացառությամբ գովազդային 
հոլովակների, ձայնային սարքավորումների 
վարձակալություն, տեսախցիկների վար-
ձույթ, տեսամագնիտոֆոնների վարձույթ, 
տեսաֆիլմերի վարձույթ, կինեմա-
տոգրաֆիական սարքավորումների վարձույթ, 
կինոֆիլմերի վարձույթ, լուսավորման 
սարքերի վարձույթ թատրոնների կամ 
հեռուստաստուդիաների համար, ժամանցային 
հանդիպումների ծրագրերի կազմում, 
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երաժշտության ստեղծագործում, ենթագրերի 
կատարում, ակումբների ծառայություններ 
(զվարճանքի, ժամանցի կամ ուսուցման), 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ, 
սցենարներ գրելու ծառայություններ, 
բացի գովազդայինից, լուսանկարչություն, 
լուսանկարչական ռեպորտաժներ. 

դաս 43. սենյակների, դահլիճների վար-
ձակալում հավաքների համար, սրճարանների 
ծառայություններ, նախաճաշարանների ծառա-
յություններ, լուսավորող սարքերի վարձույթ, 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ:

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

(210) 20170191
(220) 10.02.2017
(730) «Սի Փի Էյ Էյ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 
3/123, AM 
(540) 

(511) 
դաս 37. սարքավորումների նորոգում, 

տեղակայում:
--------------

(210) 20170197
(220) 13.02.2017
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(540) 

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

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

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

(210) 20170198
(220) 13.02.2017
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(540) 

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

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

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

(210) 20170200
(220) 13.02.2017
(730) Ջիէմ Ֆարմասյութիքլս ԼԹԴ, GE 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատ-
րաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

--------------
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(210) 20170201
(220) 14.02.2017
(730) «Բուրգեր Արմ» ՓԲԸ, Երևան, Ադոնցի 2, 
“Երազ” Բ/Կ, AM 
(540) 

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

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

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

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, 
այգեգործական և անտառային մթերքներ. 
չմշակված կամ չվերամշակված hացահատիկ 
և սերմեր. թարմ մրգեր, բանջարեղեն և 
թարմ խոտաբույսեր. բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ և սերմեր. 
կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ 
կենդանիների համար. ածիկ.

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

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

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

(210) 20170213
(220) 15.02.2017
(730) Արմեն Սուքիասյան, Երևան, Սարյան 
25/24, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություն:

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

(210) 20170214
(220) 15.02.2017
(730) «ԷՖՖԷ» ՍՊԸ, Երևան, Ազատության 16, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. բիլիարդի ակումբի ծառայություն:

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

(210) 20170215
(220) 15.02.2017
(730) «Ստարտափ Արմենիա» գիտակրթական 
հիմնադրամ, Երևան, Արաբկիր 21 փողոց, շենք 
10, բն. 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական 

գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

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

(210) 20170217
(220) 15.02.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սիրարփի 
Նազարեթյան Կարապետի, Երևան, Հալաբյան 
35, բն. 19, AM 
(540) 

(511) 
դաս 31. թարմ բանջարեղեն, թարմ կանա-

չեղեն:
--------------
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(210) 20170216
(220) 15.02.2017
(730) Արտեմ Թորոսյան, Երևան, Ռուբինյանց, 
շ. 12, բն. 27, AM 
(540) 

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

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

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

(210) 20170218
(220) 15.02.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սիրարփի 
Նազարեթյան Կարապետի, Երևան, Հալաբյան 
35, բն. 19, AM 
(540) 

(511) 
դաս 31. թարմ բանջարեղեն, թարմ կանա-

չեղեն: 
--------------

(210) 20170222
(220) 16.02.2017
(730) ԷսՍիԷյ Հայջին Փրոդաքթս ԱԲ, SE 
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ. 

նյութեր լվացքի համար. լվացող միջոցներ. 
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման 
(փայլեցման), ճարպազերծման և հղկամշակման 
համար. մաշկի խնամքի միջոցներ, այն է՝ 
լվացվելու կրեմներ, մաքրման կրեմներ, 
խոնավարար միջոցներ, լոսյոններ մաշկի 
համար, պաշտպանիչ կրեմներ, ցինկով 
կրեմներ, ձեռքերը լվանալու նյութեր, ոչ 
բուժական օճառ, հոտով օճառ. օծանելիք, 
եթերային յուղեր. լոգանքի յուղեր. ոչ բուժական 
շամպուններ և լավորակիչներ. մազերի ժել. 
սափրվելու լոսյոններ. ոչ բուժական ատամի 
մածուկներ. հոտազերծիչներ. միանգամյա 
օգտագործման տոգորված թղթե և բամբակե 
պարագաներ մաքրման, հիգիենայի և 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
բամբակ կոսմետիկական նպատակների 
համար. բամբակե տամպոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար.

դաս 5. դեղագործական լոսյոններով 
տոգորված միանգամյա օգտագործման թղթե և 
բամբակե պարագաներ մաքրման և հիգիենիկ 
նպատակների համար. բարձիկներ կրծքով 
կերակրելիս օգտագործելու համար. միանգամյա 
օգտագործման խանձարուրներ. կիսավարտիք-
տակաշորեր. ամենօրյա միջադիրներ. 
տամպոններ. հիգիենիկ միջադիրներ 
(սրբիչներ) և այլ խոնավածուծ պարագաներ 
հիգիենիկ նպատակների համար. քսուքներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ախտորոշման միջոցներ դեղագործական 
նպատակների համար. վերքի մաքրման 
հավաքակազմեր՝ կազմված վերքի մաքրման 
բժշկական միջոցներից և վիրակապերից. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, 
վիրակապեր, բժշկական ժապավեններ, 
կալանդներ (բանդաժներ) հիգիենիկ և (կամ) 
բժշկական նպատակների համար.

դաս 9. առողջապահության, անձնական 
խնամքի, անպահությամբ տառապողների 
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խնամքի և ծերերի խնամքի բոլոր հայեցակետերի 
վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող 
ցանկացած տեսքի համակարգչային 
ծրագրային ապահովում. միզարձակման 
պատկերի չափման հետ կապված 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
տեղեկատվության հաղորդման սարքեր. 
տեղեկատվության պահպանման սարքեր. 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ 
և պարագաներ. հաղորդակցության սար-
քավորումներ. սենսորներ և դետեկտորներ. 
ծրագրային ապահովում գործարարության 
ասպարեզում գործերի կառավարման և 
հաճախորդների սպասարկման վերլուծության 
համար, երթևեկի և այցելուների տվյալների, 
սպառման և պաշարների մակարդակի 
վերլուծության համար. ծրագրային ապահովում 
գործառնությունները կառավարելու և 
օպտիմալացնելու համար, ծրագրային 
ապահովում որակի բարելավման համար. 
ծրագրային ապահովում հաճախորդներին և 
աշխատակիցներին երթևեկի և այցելուների 
տվյալների, սպառման և պաշարների 
մակարդակի վերաբերյալ տեղեկատվություն 
տրամադրելու համար. ծրագրային ապահովում 
հավելվածների տեսքով. համակարգչային 
համակարգեր օդափոխման, օդի մաքրման 
և օդի թարմացման սարքերի և կայանքների, 
հիգիենիկ սարքավորանքի և կայանքների, 
մասնավորապես՝ զուգարանների, միզա-
ման ների (սանիտարական սարքավորանք), 
լվացարանների, ձեռքերը չորացնելու սարքերի, 
սրբիչների բաշխիչների, օճառի բաշխիչների, 
զուգարանի թղթի բաշխիչների, աերոզոլային 
տարողությունների ավտոմատ կառավարման 
համար.

դաս 10. օրթոպեդիկ պահող վիրակապեր և 
օրթոպեդիկ կալանդներ և գուլպեղեն. բժշկական 
սեղմող (կոմպրեսիոն) երկար գուլպաներ, 
զուգագուլպաներ և կարճագուլպաներ, 
բժշկական պահող երկար գուլպաներ. 
գիպսի կապեր և կալանդներ օրթոպեդիկ 
նպատակների համար. վիրաբուժական 
սևեռաթիթեղներ. օրթոպեդիկ իրեր. խծուծման 

նյութեր օրթոպեդիկ նպատակների համար 
(ընդգրկված այս դասում).

դաս 16. թուղթ և թղթե իրեր, այն է՝ սրբելու, 
չորացնելու, մաքրելու և ողորկելու (փայլեցնելու) 
թղթեր և լվանալու թղթեր՝ գլանափաթեթի 
տեսքով կամ նախապես կաղապարված. 
թաղանթանյութից ջնջոցներ. թղթե սրբիչներ, 
թղթե թաշկինակներ, թղթե անձեռոցիկներ, 
խոհանոցային թղթե սրբիչներ գլանափաթեթի 
տեսքով և զուգարանի թուղթ գլանափաթեթի 
տեսքով. թղթե ձեռնոցներ լվանալու համար. 
թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակներ 
(ծրարներ, կապոցներ). թղթե պաշտպանիչ 
պատյաններ. թղթե պաշտպանիչ պատյաններ 
պլաստմասսայե հակառակ երեսով. մանկական 
կրծկալներ. սեղանի թղթե սփռոցներ.

դաս 20. ոչ մետաղական անշարժ 
կանգնակներ, բռնիչներ և բաշխիչներ թղթից 
պատրաստված ապրանքների համար, 
ինչպիսիք են սրբիչները, անձեռոցիկները, 
խոհանոցային սրբիչների գլանափաթեթները 
և զուգարանի թղթի գլանափաթեթները. 
թղթից կամ պլաստմասսայից պատրաստված 
փաթեթավորումներ. պլաստմասսայե նյութեր 
օճառի, ճարպազերծիչ միջոցների, լվացող 
միջոցների փաթեթավորման համար.

դաս 21. կանգնակներ, բռնիչներ, 
տարո ղություններ և բաշխիչներ թղթի, 
թղթե սրբիչների, հեղուկ օճառի, օդի 
հոտազերծիչների և այլ տնային, խոհանոցային 
կամ հարդարանքի ապրանքների համար. 
արկղեր, արկղեր հիգիենիկ ապրանքների 
համար, լաթեր մաքրություն անելու համար. 
տնային կամ խոհանոցային կահկարասի և 
սպասք (բացառությամբ ազնիվ մետաղներից 
պատրաստվածների կամ դրանցով 
պատվածների).

դաս 24. գործվածքներ և մանածագոր-
ծական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. անկողնու և սեղանի սպիտակեղեն՝ 
գործվածքային, ոչ գործվածքային կամ 
համակցված թղթի հետ. անկողնու և սեղանի 
ծածկոցներ, սավաններ.

դաս 35. գործարար (բիզնես) տեղե-
կատվության առցանց տրամադրման 
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ծառայություններ տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներից կամ ինտերնետից. 
նմուշների տարածում. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում.

դաս 38. համակարգչային հիմնապաշար 
մուտքի ապահովում, որում հավաքված են 
առողջապահության, հիգիենիկ խնամքի և 
ծերերի խնամքի վերաբերյալ տեղեկություններ. 
ինտերնետ մուտքի ապահովում տեղե-
կատվության հաղորդման և տարածման 
նպատակով.

դաս 41. կրթություն. անձնական խնամքի, 
առողջապահության և ծերերի խնամքի 
հետ կապված կրթական ծառայություններ. 
անձնական խնամքի, առողջապահության 
և ծերերի խնամքի հետ կապված կրթական 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում.

դաս 42. արդյունաբերական վերլուծումների 
և հետազոտությունների ծառայություններ 
թղթի արդյունաբերության ոլորտում, ներառյալ 
տնային, հիգիենիկ, սանիտարական և 
կոսմետիկական նպատակների համար թղթե 
և բամբակե ապրանքների ոլորտը. որակի 
ապահովման ոլորտում խորհրդատվություն. 
երթևեկի և այցելուների տվյալների, սպառման և 
պաշարների մակարդակի վերլուծության որակի 
բարելավման հետ կապված խորհրդատվություն 
և վերլուծումներ.

դաս 44. առողջապահական ծառա-
յություններ. առողջության հետ կապված 
խորհրդատվական ծառայություններ. անհա-
տա կանացված առողջապահական ծառայու-
թյունների պլանավորման, կազմակերպման և 
մշտադիտարկման ծառայություններ, ներառյալ 
այդպիսի ծառայությունների տրամադրումը 
առցանց կամ ինտերնետի միջոցով. մարդկանց 
հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառայություններ։

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

(210) 20170223
(220) 16.02.2017
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 

(540) 

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

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

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

(210) 20170228
(220) 17.02.2017
(730) «Բեստ քարդ» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 
8, բն. 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-

կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ։

--------------
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(210) 20170229
(220) 17.02.2017
(730) «Բեստ քարդ» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 
8, բն. 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-

կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ։

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

(210) 20170230
(220) 17.02.2017
(730) «Բեստ քարդ» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 
8, բն. 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-

կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ։

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

(210) 20170232
(220) 17.02.2017
(730) «Բեստ քարդ» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 
8, բն. 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-

կան գործունեություն. դրամավարկային 

գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ։

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

(210) 20170233
(220) 17.02.2017
(730) «Բեստ քարդ» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 
8, բն. 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-

կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ։

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

(210) 20170235
(220) 17.02.2017
(730) Գագիկ Սարոյան, Լոռու մարզ, ք. 
Սպիտակ, Խնկոյան 65, AM 
(540) 

(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներ և 

դրանց համահալվածքներ. հանքանյութեր. 
շինարարական մետաղյա նյութեր. շարժական 
մետաղյա կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ 
էլեկտրական սովորական մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղյա և երկաթակապ փոքր 
իրեր. մետաղյա բեռնարկղեր պահպանման և 
փոխադրման համար. անկիզելի պահարաններ.
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դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ.

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

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպա-
գրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռ նարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեներ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա-

րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

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

(210) 20170236
(220) 17.02.2017
(730) «Ինտեր լոտո» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա-

րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր:

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

(210) 20170237
(220) 17.02.2017
(730) «Ինտեր լոտո» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա-

րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր:

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

(210) 20170238
(220) 17.02.2017
(730) «Թոփ մոդել Հայաստան» փրոդաքշն 
ազգային ասոցիացիա ՀԿ, Երևան, Արցախի 
8/4, բ. 37, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. նորաձևության, մոդելային միջազ-

գային մրցույթի կազմակերպում, անցկացում. 
կրթություն. ուսուցում, ուսումնական 
գործընթացի ապահովում:

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

(210) 20170239
(220) 17.02.2017
(730) «Թոփ մոդել Հայաստան» փրոդաքշն 
ազգային ասոցիացիա ՀԿ, Երևան, Արցախի 
8/4, բ. 37, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 41. գեղեցկության, նորաձևության, 

մոդելային միջազգային մրցույթի կազմա-
կերպում, անցկացում. կրթություն. ուսուցում, 
ուսումնական գործընթացի ապահովում: 

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

(210) 20170250
(220) 21.02.2017
(730) «Քինգ լաքի» ՍՊԸ, Երևան, Մելքումով 
32/3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:

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

(210) 20170251
(220) 21.02.2017
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20170252
(220) 21.02.2017
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20170253
(220) 21.02.2017
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20170254
(220) 21.02.2017
(730) «Հայացք» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 5, 
AM 
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(540) 

(511) 
դաս 14. համայիլներ (թանկարժեք 

իրեր), ապարանջաններ (թանկարժեք իրեր), 
ժամացույցների ապարանջաններ, կախա-
զարդեր (թանկարժեք իրեր), կրծքազարդեր 
(թանկարժեք իրեր), ուլունքներ թանկարժեք և 
ոչ թանկարժեք իրեր պատրաստելու համար, 
մարգարիտ (թանկարժեք իրեր), փողկապների 
սեղմիչներ, թևքաճարմանդներ, կրծքանշաններ 
ազնիվ մետաղներից, գեղարվեստական 
իրեր ազնիվ մետաղներից, ոսկերչական 
իրեր, կիսաթանկարժեք քարեր, արծաթյա 
մետաղաթել, վզնոցներ (թանկարժեք 
իրեր), մատանիներ (թանկարժեք իրեր), 
ժամացույցների իրաններ, ճոճանակներ 
(ժամագործություն), մեդալներ, մեդալիոններ 
(թանկարժեք իրեր), չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ազնիվ մետաղներ, արձանիկներ 
ազնիվ մետաղներից, ձեռքի ժամագիրներ 
(ժամացույցներ).

դաս 16. ինքնահոս գրիչներ, ջրա-
ներկեր, ալբոմներ, ալմանախներ, փաստա-
թղթերի մակաշերտման ապարատներ 
(գրասենյակային), ատլասներ (քարտե-
զագրքեր), ազդագրեր, պլակատներ, տոմսեր, 
բլանկներ (տպագրված), ծանուցագրեր 
(գրասենյակային), բլոկնոտներ (նոթատետրեր), 
գրասենյակային բլոկնոտներ (նոթատետրեր), 
բրոշյուրներ, բուկլետներ, թերթերով թղթեր 
(գրասենյակային), պատճենահան թուղթ 
(գրասենյակային), գրասենյակային թուղթ, 
մագաղաթաթուղթ, փայլուն թուղթ, զուգարանի 
թուղթ, փաթեթավորման թուղթ, զտաթուղթ, 
թուղթ, լրագրեր, ամսագրեր (պարբերական), 
պարբերական մամուլ, տպագրական 
հրատարակություններ, օրացույցներ, տատիտ-
ներ,  քարտեր, կատալոգային քարտեր, 
կատալոգներ, գրքեր, անդորրագրերի 

գրքույկներ (գրասենյակային ապրանքներ), 
կպչուն ժապավեններ գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար, թռուցիկներ 
(գովազդային թերթիկներ), ուսուցողական 
նյութեր (բացառությամբ սարքերի), թղթե 
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ (ծրարներ, 
կապոցներ ) փաթեթավորելու, շնորհավորական 
բացիկներ, փոստային բացիկներ, օֆորտներ, 
թղթե տոպրակներ, կպչուն պաստառ 
գրասենյակային նպատակների համար, ոչ 
մանածագործական օֆսետային պաստառ, 
գրասենյակային պարագաներ, բացառությամբ 
կահույքի, գրենական պիտույքներ, գրելու 
պիտույքներ, գծագրական պիտույքներ, 
դպրոցական պիտույքներ (գրասենյակային), 
տպագիր արտադրանք, թղթե անձեռոցիկներ 
գրիմը հեռացնելու համար, թղթե կոսմետիկ 
անձեռոցիկներ, սեղանի թղթե կլոր 
անձեռոցիկներ, թղթե անձեռոցիկներ սեղանի 
սպասքի տակ դնելու համար, սեղանի թղթե 
անձեռոցիկներ, տետրեր, դասագրքեր 
(ձեռնարկ), լուսանկարներ.

դաս 25. շարֆեր (պարանոցի թաշկի-
նակներ), մինչև կոճերը հասնող կոշիկներ, 
ներքնազգեստ, բերետներ, բլուզներ, 
կիսակոշիկներ, տաբատներ, կրծկալներ, 
հագուստի օձիքներ, կրկնակոշիկներ, 
փողկապներ, բաճկոններ, տրիկոտաժեղեն, 
կաշնեներ, զուգագուլպաներ, լողազգեստներ, 
շքազգեստներ (սպասավորների),  սպորտային 
մայկաներ, թիկնոցներ, մանտո, դիմակներ 
քնելու համար, մորթիներ (հագուստ), լողափի 
կոշիկ, սպորտային կոշիկներ, կոշիկ, թղթե 
հագուստ, վերնազգեստ, պատրաստի 
հագուստ, կաշվե հագուստ, համազգեստ, 
հագուստ, վերարկուներ, կիսատաբատներ 
(ներքնազգեստ), ձեռնոցներ (հագուստ), 
պիժամաներ, զգեստներ, գլխակապեր 
(հագուստ), նորածնի օժիտ (հագուստ), 
երկարաճիտ կոշիկներ, կոշիկներ, գլխարկներ, 
գուլպաներ (երկար), շարֆեր,  շրջազգեստներ, 
տակի շրջազգեստներ.

դաս 35. հեռահաղորդակցական ծառա-
յությունների բաժանորդագրում երրորդ 
անձանց համար, ներմուծման-արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ, 
գովազ դային գործակալությունների ծառա-
յություններ, ինքնարժեքի վերլուծություն, 
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տարածքների վարձակալում գովազդի 
տեղադրման համար, աուդիտ (առևտրա-
յին գործունեության), վարձակալական 
գործա  կալությունների ծառայություններ, 
հաշվապահական գրքերի վարում, հաշիվների 
ապրանքագրերի տրամադրում, ապրանքների 
ցուցադրում, հաղորդագրությունների գրա-
ռում (գրասենյակային աշխատանքներ), 
հասարակական կարծիքի հետազոտում, 
շուկայի ուսումնասիրություն, առևտրային 
տեղեկատվություն և խորհուրդներ սպա-
ռողներին, հետազոտություններ գործա-
րարության (բիզնեսի) ասպարեզում, 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ, խորհրդատվություն գործա-
րարության (բիզնեսի) կազմակերպման և 
կառավարման, մասնագիտական խորհրդա-
տվություն գործարարության (բիզնեսի) 
ասպարեզում, գովազդի մանրակերտում, 
մարքեթինգ (շուկայավարում), կառավարում 
ստեղծագործական գործարարության (բիզնեսի) 
ասպարեզում, գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում, մամուլի տեսություն, 
գովազդային նյութերի նորացում, տեքստի 
մշակում, ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով, 
լրագրերի բաժանորդագրության կազմա-
կերպում երրորդ անձանց համար, 
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում 
գովազդային նպատակներով, առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով, 
ցուցափեղկերի ձևավորում, գովազդային 
նյութերի ձևավորում, տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար, երաշխավորների որոնում, օգնություն 
գործարարության (բիզնեսի) կառավարման 
հարցերում, օգնություն առևտրային կամ 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների կառա-
վարման հարցերում, գործարար (բիզնես) և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում, գործարար 
(բիզնես) տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով, առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին, առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով վեբ-կայքերի 
ցանկի տրամադրում,  մանրածախ վաճառքի 

նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով, աճուրդային վաճառք, 
դեղագործական միջոցների, անասնաբու-
ժական և հիգիենիկ պատրաստուկների և 
բժշկական նշանակության նյութերի մեծածախ 
կամ մանրածախ վաճառք, վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համարմ,  
գովազդային ֆիլմերի արտադրություն, 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ, գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում, գովազդային նյութերի վարձույթ, 
գովազդային վահանակների վարձույթ, 
գովազդային տեքստերի հրատարակում, 
ռադիոգովազդ, ազդագրերի փակցնում, 
արտաքին գովազդ, նմուշների տարածում, 
գովազդային նյութերի տարածում, գովազդային 
նյութերի առաքում, գովազդային տեքստերի 
խմբագրում, գովազդ, ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում, գովազդ փոստով, 
հեռուստագովազդ, փաստաթղթերի բազմացում 
(վերարտադրում), վիճակագրական տվյալների 
հավաքում և տրամադրում, տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
բազաներում, տվյալներ գործարարական 
գործառնությունների մասին, տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
բազաներում, խորհրդատվություն գործա-
րարության (բիզնեսի) կառավարման հարցերով, 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում 
և եզրափակում երրորդ անձանց համար, 
հարկային հայտարարագրերի կազմում, 
հաշվետվությունների կազմում հաշիվների 
վերաբերյալ, հեռուստամարքեթինգի ծառա-
յություններ, հոգեբանական տեստավորում 
աշխատողներ ընտրելիս, արտաքին վար-
չական կառավարում ընկերությունների 
համար, հյուրանոցների գործարարական 
(բիզնես) կառավարում, արտահաստիքային 
աշխատողների գործունեության կառավարում, 
ապրանքների և ծառայությունների լիցեն-
զիաների առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար, 
ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ 
անձանց համար, շինարարական նախագծերի 
համար առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի 
կառավարում, հաճախ ճանապարհորդողների 
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ծրագրերի կառավարում, գնման պատվերների 
մշակման գործընթացների կառավարում, 
ծառայություններ հասարակական հարա-
բերությունների բնագավառում, մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար, մեքենագրման 
ծառայություններ, հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ), ձեռնարկությունները տեղա-
փոխելու հետ կապված ծառայություններ, 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ, վաճառքի օժանդակման 
համար որոնման համակարգի օպտիմալացում, 
վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում, 
հանդիպումները ծրագրելու ծառայություններ 
(գրասենյակային գործառույթներ), գների 
համեմատման ծառայություններ, սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում, 
գովազդային ծառայություններ «վճարել 
մեկ կտտոցով», PPC ծառայություններ, 
քարտուղարական ծառայություն, մատա-
կարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում և 
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապա-
հովում), սղագրական ծառայություններ, ենթա-
կապալառուի ծառայություններ (առև տրային 
(կոմերցիոն) օգնություն), հեռախոսազանգերին 
պատասխանելու ծառայություններ բացակայող 
աբոնենտների համար, լուսապատճենահան-
ման ծառայություններ, գործնական փորձա-
քննություն գործարարության (բիզնեսի) 
արդյունավետության փորձաքննական ծառա-
յություններ.

դաս 36. վարկային գործակալությունների 
ծառայություններ, պարտքերի բռնագանձ-
ման գործակալությունների ծառայություններ, 
անշարժ գույքի հետ կապված գործառնություններ 
իրականացնող, ֆինանսական վերլուծություն, 
բնակարանների վարձակալություն, անշարժ 
գույքի վարձակալություն, գրասենյակների 
վարձակալություն (անշարժ գույք), բնակա-
րանային բյուրոների ծառայություններ (անշարժ 
գույք), վարձակալական վճարների գանձում, 
տեղեկատվություն ապահովագրության հար-
ցերով, ֆինանսական տեղեկատվություն, 
խորհրդատվություն ապահովագրության հար-
ցերով, խորհրդատվություն ֆինանսական 
հարցերով, խորհրդատվություն պարտքի 

հետ կապված հարցերով, վարկավորում 
գրավի դիմաց, առևտրաարդյունաբերական 
գործունեության լուծարք (ֆինանսական 
ծառայություններ), միջնորդային գործու-
նեություն, ֆինանսական կառավարում, դրամի 
փոխանակում, բանկային գործառնությունների 
առցանց իրականացում, դրամահավաքների 
և ստորագրահավաքների կազմակերպում, 
հնարժեք իրերի գնահատում, թանկարժեք 
իրերի գնահատում, անշարժ գույքի գնահատում, 
արվեստի ստեղծագործությունների գնա-
հատում, ֆինանսական գնահատումներ 
(ապահովագրություն, բանկային գործառ-
նություններ, անշարժ գույք), վերանորոգման 
արժեքի ֆինանսական գնահատում, երաշխա-
վորություն, բորսայական միջնորդություն, 
ապահովագրման միջնորդություն, փոխա-
տվության տրամադրում գրավի դիմաց, 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով, վճարագրերի իսկու-
թյան ստուգում, բարեգործական միջոց-
ների հավաքագրում,  ֆինանսական 
հովա նավորություն, հիփոթեքային վար կեր, 
ապահովագրություն, կյանքի ապահովա-
գրություն, առողջության ապահովագրություն, 
անշարժ գույքի կառավարում, բանկային 
ծառայություններ, կենսաթոշակների վճար-
ման ծառայություններ, խնամակալական 
ծառայություններ, մաքսային գործակալների 
ֆինանսական ծառայություններ, արժեքավոր 
իրերի պահպանություն, հարկային 
փորձաքննություն.

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա-
կալություններ, ժամանակավոր բնակա տեղերի 
վարձակալում, սենյակների, դահլիճների 
վարձակալում հավաքների համար, տեղերի 
ամրագրում հյուրանոցներում, տեղերի 
ամրագրում պանսիոններում, տեղերի 
ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
համար, հյուրանոցների ծառայություններ, ծերա-
նոցների ծառայություններ, խորտկարանների 
ծառայություններ, սրճարանների ծառա-
յություններ, նախաճաշարանների ծառա-
յություններ, մոթելների ծառայություններ, 
պանսիոնների ծառայություններ, ռեստո-
րանների ծառայություններ, ճաշարանների 
ծառայություններ, սննդամթերքի պատրաստում, 
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առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ).

դաս 44. սահմանափակ հնարավո րու-
թյուններով անձանց համար բժշկական 
խորհրդատվություն, մանիկյուր, մերսում, 
վարսավիրանոցների ծառայություններ, ատամ-
նա բուժական օգնություն, գեղեցկության 
սրահների ծառայություններ, առողջատների 
ծառայություններ, արյան բանկերի ծառայություն, 
ծաղկային հորինվածքների կազմում, դաջում, 
հանգստյան տների ծառայություններ, 
վիզաժիստների ծառայություններ, բժշկական 
կլինիկաների ծառայություններ, ոչ ավանդական 
բժշկության ոլորտում ծառայություններ, 
ակնաբույժների ծառայություններ, հոգե-
բանների ծառայություններ, հեռաբուժման 
ծառայություններ, հիվանդների խնամք, 
պլաստիկ վիրաբուժություն։

 դաս 45. ամուսնության գործա կալու-
թյունների ծառայություններ, խուզար կուական 
գործակալություն ների ծառա յություններ, 
գիշերային պահա կային գործա-
կալությունների ծառայություններ, երեխա-
ների որդեգրման գործակալությունների 
ծառայություններ, խորհրդատվություն 
անվտան գության հարցերով, հսկողություն 
մտա վոր սեփականության բնագավառում 
իրավաբանական անձանց համար, մտավոր 
սեփականության լիցենզավորում, ծրագրային 
ապահովման լիցենզավորում (իրավաբանական 
ծառայություններ), կրոնական հավաքների 
կազմակերպում, պահակային ծառայություններ, 
հարսանեկան միջոցառումների պլանավորում 
և կազմակերպում, երեխաների հրավիրովի 
դայակների ծառայություններ, երեկոյան 
հագուստի վարձույթ, դոմեն անունների 
գրանցում (իրավաբանական ծառայություններ), 
անձնական նամակագրության խմբագրում, 
աստղագուշակների խորհրդատվություն, 
հոգևոր խորհրդատվություն, ոճաբանի 
խորհրդատվություն անձնական զգեստների 
վերաբերյալ, լիցենզիաների իրավաբանական 
կառավարում, հանդիպումների կամ 
ծանոթությունների կազմակերպման ակումբ-
ների ծառայություններ, իրավաբանական 
փաստաթղթերի նախապատրաստում, միջնոր-
դություն վեճերը լուծելու հարցում, սոցիալական 
ցանցերի առցանց ծառայություններ, 
թիկնապահների ծառայություններ։

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

(210) 20170255
(220) 21.02.2017
(730) «Մագմա պլյուս» ՍՊԸ, ք. Աշտարակ, 
Գիտավան ՖՀԻ 7/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. օդի բուրավետիչներ. ժավելաջուր. 

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

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

(210) 20170258
(220) 22.02.2017
(730) Անահիտ Արտակի Սարգսյան, Երևան, 
Դավիթաշեն 1-ին թաղ., շ. 26, բն. 31, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. դիզայներական ծռայություններ:

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

(210) 20170259
(220) 22.02.2017
(730) Աշոտ Գրիգորյան, Երևան, Պուշկինի 40, 
բն. 121, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

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

(210) 20170263
(220) 23.02.2017
(730) Լիանա Սուրիկի Ստեփանյան, Երևան, 
Արշակունյաց 1, բն. 5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

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

(210) 20170266
(220) 23.02.2017
(730) «Բիգբիո» ՍՊԸ, Երևան, Քանաքեռ-
Զեյթուն, Պ. Սևակի 42, AM 
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 

սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք.

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

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

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

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

(210) 20170270
(220) 24.02.2017
(730) Ամազոն Յուրոփ Քոր Ս.ա.ռ.լ., LU 
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, լուսանկարչական, 

կինեմատոգրաֆիական, օպտիկական, կշռող, 
չափող, ազդանշանային, հսկիչ (վերահսկման) 
և ուսուցողական սարքեր և գործիքներ. 
էլեկտրաէներգիայի անցկացման, միացման, 
փոխանցման, կուտակման, կարգավորման 
կամ կառավարման սարքեր և գործիքներ, 
հնչյունների կամ պատկերների ձայնագրման, 
փոխանցման կամ վերարտադրման սարքեր, 
տվյալների մագնիսական կրիչներ, 
ձայնագրման սկավառակներ, կոմպակտ 
սկավառակներ, նվագարկիչներ և այլ 
ձայնագրման թվային մեդիա, տվյալների 
մշակման սարքավորումներ, համակարգիչներ, 
համակարգչային ծրագրային ապահովում, 
շարժական և ձեռքի էլեկտրոնային 
հարմարանքներ` տեքստեր, պատկերներ, 
աուդիո, վիդեո և տվյալներ հաղորդելու, 
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պահպանելու, շահարկելու, ձայնագրելու և 
վերանայելու համար, այդ թվում` 
համակարգչային համընդհանուր ցանցերի, 
անլար ցանցերի, հեռահաղորդակցման 
էլեկտրոնային ցանցերի և դրանց էլեկտրական 
ու մեխանիկական մասերի ու կցամասերի 
միջոցով իրականացվող, համակարգիչներ, 
պլանշետային համակարգիչներ, գրքերի 
էլեկտրոնային ընթերցարաններ, աուդիո և 
վիդեո նվագարկիչներ, համակարգչի արտաքին 
սարքեր, համակարգչի, շարժական ու ձեռքի 
էլեկտրոնային սարքերի պարագաներ, 
մասնավորապես` մոնիտորներ, էկրաններ, 
ստեղնաշարեր, մկնիկներ, լարեր, մալուխներ, 
մոդեմներ, տպիչներ, սկավառակի կրիչներ, 
ադապտերներ, ադապտերների քարտեր, 
մալուխների միակցիչներ, միակցող ներդիրներ, 
էլեկտրաէներգիայի միակցիչներ, դոկ-
կայաններ, այդ թվում` էլեկտրոնային դոկ-
կայաններ, ականջակալներ, լիցքավորման 
կայաններ, մարտկոց լիցքավորողներ, 
կուտակիչներ, հիշողության քարտեր և 
հիշողության քարտեր ընթերցող սարքեր, 
բարձրախոսներ և ականջակալներ, 
պատյաններ և հենակներ շարժական ու ձեռքի 
էլեկտրոնային սարքերի ու համակարգիչների 
համար, էլեկտրոնային եղանակով 
հրապարակված նյութերի ցուցադրման սարքեր` 
գրքերի, ամսագրերի, թերթերի, պարբե-
րականների, մուլտիմեդիա ներկայացումների, 
հեռուստատեսային ծրագրերի և ֆիլմերի 
տեսքով, գլխակալներ և ականջակալներ, 
տվյալների համաժամանցման ծրագրեր, 
ինչպես նաև անհատական ու գրպանի 
համակարգիչների ծրագրերի մշակման 
գործիքներ, համակարգչային ծրագրերի 
ապահովում` շարժական էլեկտրոնային 
սարքերի և համակարգիչների միջոցով 
բովանդակություն, տեքստեր, տեսաշարային 
գործեր, ձայնային գործեր, ձայնատեսաշարային 
գործեր, գրական ստեղծագործություններ, 
տվյալներ, ֆայլեր, փաստաթղթեր և 
էլեկտրոնային աշխատություններ, գրա-
ֆիկաներ, պատկերներ, ինչպես նաև 
էլեկտրոնային հրատարակչություններ հեղի-
նակելու, բեռնելու, փոխանցելու համար, 
դրանցով կիսվելու, դրանք ստանալու, 
խմբագրելու, դրանցում որակական 

փոփոխություն անելու, դրանք կոդավորելու, 
ապակոդավորելու, ցուցադրելու, շահարկելու, 
ինչպես նաև հաղորդելու համար, նախապես 
ձայնագրված ձայնային և ձայնատեսաշարային 
ներբեռնվող բովանդակություն, տեղեկա-
տվություն, ինչպես նաև մեկնաբանություն, 
ներբեռնվող էլեկտրոնային գրքեր, ամսագրեր, 
պարբերականներ, թերթեր, տեղեկագրեր, 
ժուռնալներ, ինչպես նաև այլ հրապարակումներ, 
տվյալների շտեմարանի տեխնիկական 
սպասարկման ծրագրային ապահովում, նիշերի 
ճանաչման ծրագրային ապահովում, ձայների 
ճանաչման ծրագրային ապահովում, էլեկտրո-
նային փոստի և հաղորդագրությունների 
ուղարկման ծրագրային ապահովում, 
համակարգչային ծրագրերի ապահովում 
առցանց տվյալների շտեմարան մուտք գործելու, 
ընտրելու և որոնելու համար, էլեկտրոնային 
ցուցատախտակ, տվյալների համաժամանցման 
ծրագրերի ապահովում, ձեռնարկների մշակման 
ծրագրային ապահովում, ծրագրեր սպառողի 
վիդեո խաղերի ապարատների համար, 
էլեկտրական միակցումներ, մագնիսական 
սկավառակներ, օպտիկական սկավառակներ, 
մագնիսական օպտիկական սկավառակներ, 
մագնիսական ժապավեններ, ROM քարտեր, 
ROM քարթրիջներ, վիդեոխաղերի ապա-
րատների համար CD-ROM, DVD-ROM պահելու 
ծրագրեր, էլեկտրոնային սխեմաներ, 
մագնիսական սկավառակներ, օպտիկական 
սկավառակներ, օպտիկամագնիսական սկավա-
ռակներ, մագնիսական ժապավեններ, ROM 
քարտեր, ROM քարթրիջներ, CD-ROM, DVD-
ROM համակարգչային ներբեռնման ծրագրեր, 
համակարգչի համար նախատեսված խաղային 
ծրագրեր, համակարգչային ծրագրեր, 
էլեկտրոնային սխեմաներ, մագնիսկան 
սկավառակներ, օպտիկական սկավառակներ, 
օպտիկամագնիսական սկավառակներ, 
մագնիսկան ժապավեններ, ROM քարտեր, ROM 
քարթրիջներ, համակարգիչների համար 
նախատեսված CD-ROM, DVD-ROM 
օգտագործման և մեդիա պահպանման 
ծրագրեր, գրպանի համակարգիչներ, 
մոնիտորներ համակարգիչների համար, 
համակարգիչների համար նախատեսված 
հեռակառավարման վահանակներ, էլեկտրո-
նային հրապարակումնեի ցուցադրման 
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շարժական պորտալներ, մկնիկի (տվյալների 
մշակման սարքավորում), համակարգիչների 
հետ օգտագործելու տպիչներ, համակարգչի 
արտաքին օգտագործման սարքեր, մոնիտորներ 
(համակարգչային սարքեր), տեսածրիչներ 
(տվյալների մշակման սարքավորում), 
էլեկտրոնային գրիչներ (տեսաշարային 
ցուցադրման միավորներ), էլեկտրոնային 
օրագրեր, հիշողության ֆլեշ քարտեր, 
հիշողության մոդուլներ,  օպտիկական 
սկավառակներ (բլանկ), մագնիսական սկավա-
ռակներ (բլանկ), կոմպակտ սկավառակներ, 
(բլանկ), ինչպես նաև մագնիսական քարտեր 
(բլանկ), DVD նվագարկիչներ, DVD 
ձայնագրիչներ, հեռակառավարման վահա-
նակներ DVD ձայնագրիչների և նվագարկիչների 
համար, հեռակառավարման վահանակներ 
վիդեոսկավառակների ձայնագրիչների և 
նվագարկիչների համար, հեռակառավարման 
վահանակներ ձայնագրող սարքերի համար, 
թվային աուդիո նվագարկիչներ, աուդիո 
ձայնագրիչներ, թվային վիդեո նվագարկիչներ, 
երաժշտություն ձայնագրելու և վերարտադրելու 
գրպանի սարքեր, վիդեո ձայնագրելու և 
վերարտադրելու գրպանի սարքրե, վիդեո 
ձայնագրելու վերարտադրելու այլ սարքեր, 
հեռուստացույցի ընդունիչների մոնիտորներ, 
հեռուստաընդունիչներ (հեռուստացույցեր) և 
հեռուստահաղորդիչներ, հեռակառավարման 
վահանակներ հռուստաընդունիչների համար 
(հեռուստաղույցեր), հեռակառավարման վահա-
նակներ ռադիոսարքերի համար, 
հեռահաղորդակցման մեքենաներ և սարքեր, 
ձայնագրված կոմպակտ սկավառակներ, 
հնչյունային նվագարկիչներ, մետրոնոմեր, 
էլեկտրոնային սխեմաներ և ավտոմատ 
ներկայացման ծրագրերով ձայնագրված 
CD-ROM-եր էլեկտրոնային երաժշտական 
գործիքների համար, ներբեռնվող երաժշտա-
կան սարքեր, կինեմատոգրաֆիկ ֆիլմեր, 
տեսասլայդային ֆիլմեր, ներբեռնվող 
պատկերներ, ձայնագրված վիդեո 
սկավառակներ և վիդեո ժապավեններ, 
էլեկտրոնային հրապարակումներ, տեսա-
խցիկներ, լուսանկարչական սարքեր և 
ապարատներ, կինեմատոգրաֆիկ սարքեր և 
ապարատներ, օպտիկական սարքեր և 
ապարատներ, մարտկոցներ և բջիջներ, 

վերալիցքավորվող մարտկոցներ, AC 
ադապտերներ վիդեո խաղերի ապարատների 
համար, ականջակալներ վիդեո խաղերի 
ապարատների համար, բարձրախոսներ  վիդեո 
խաղերի ապարատների համար, մոնիտորներ 
վիդեո խաղերի ապարատների համար, 
հիշողության քարտեր վիդեո խաղերի 
ապարատների համար, մոնիտորներ 
արկադային վիդեո խաղերի մեքենաների 
համար, հեղուկ բյուրեղային էկրանով գրպանի 
խաղասարքերի համար հեղուկ բյուրեղային 
էկրանի համար սահմանված  պաշտպանող 
ժապավեններ, ապարատներ պատկերներ և 
ձայներ արխիվացնելու և արտացոլելու համար, 
ապարատներ պատկերներ և ձայներ 
ձայնագրելու, հաղորդելու կամ վերարտադրելու 
համար, կցամասեր և ծրագրային ապահովում 
վերոնշյալ ապարատների համար, տվյալների 
ձայնագրում, այդ թվում` աուդիո, վիդեո, 
շարժվող և անշարժ պատկերներ և տեքստեր, 
համակարգչային ծրագրերի ապահովում, այդ 
թվում` ծրագրային ապահովում աուդիո, վիդեո, 
շարժվող և անշարժ պատկերներ և տվյալներ 
ներբեռնելու, պահպանելու, վերարտադրելու և 
կազմակերպելու համար, ներբեռնվող 
էլեկտրոնային հրապարակումներ, համա-
կարգչի, էլեկտրոնային և վիդեո խաղերի 
ծրագրեր և սարքավորումներ, էլեկտրոնային 
ուսումնական և ուսուցողական ապարատներ և 
գործիքներ, հեռուստատեսության և ռադիոյի 
ազդանշային հաղորդակներ և ընդունիչներ, 
հեռուստացույցեր, հեռուստացույցի թյուներներ, 
խաղային կարգավորիչներ, կցուրդներ, 
հեռուստացույցի ընդունիչներ և հաղորդակներ, 
էլեկտրոնային կարգավորիչներ, հետադարձ 
կապի վրա ազդող էլեկտրոնային 
կարգավորիչներ, մասնավորապես` օգտվողի 
համար ընդունելի ձայներ և թրթռոցներ, 
դյուրազգայուն ինտերակտիվ վիդեոխաղերի 
հեռակառավարման վահանակներ, ինտեր-
ակտիվ վիդեոխաղերի հեռակառավարման 
վահանակներ, վիդեոխաղերի շարժական և 
գրպանի էլեկտրոնային սարքեր, վիդեոխաղեր, 
համակարգչի արտաքին օգտագործման 
սարքեր, ծրագրային ապահովում, և անձնական 
օգտագործման, ինտերակտիվ հեռուստա-
տեսային ծրագրերի պերիֆերային սարքեր, 
ինչպես նաև նախատեսված տեսաշարային 
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մեդիայի, գրաֆիկական պատկերների, 
տեքստերի, լուսանկարների, իլյուստրա-
ցիաների, թվային անիմացիայի, տեսա-
հոլովակների, կինոկադրերի և տվյալների 
ստեղծում, ցուցադրում և մանիպուլյացիա, 
մոնիտորների և այլ էլեկտրոնային սարքերի 
անլար կարգավորիչներ, հեռակառավարման 
վահանակներ, խաղային վահանակներ, 
համակարգչային սոնսորային էկրաններ, 
վիդեոխաղերի մեքենաներ` դրսի էկրանի կամ 
մոնիտորի մեջ տեղադրված տեսախցիկով, 
դրսի էկրանով կամ մոնիտորով վիդեոխաղերի 
մեքենաներ, ներբեռնվող աուդիո գործեր, 
տեսաշարային գործեր, ձայնատեսաշարային 
գործեր և էլեկտրոնային հարապարակումներ, 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
էլեկտրոնային սարքերի համար, մասնա-
վորապես` համակարգչային ծրագրային 
ապահովման մշակման հավաքածու, որտեղ 
ներառված են համընդհանուր համակարգչային 
ցանցերով բովանդակության և ծառայու-
թյունների մատուցման բարելավման համար 
նախատեսված համակարգչային ծրագրային 
ապահովման գործիքներ, անձնավորված, 
ինտերակտիվ հեռուստատեսային ծրագրերի և 
ուղեկցող ձեռնարկների համակարգչային 
ծրագրային ապահովում, տեսաշարային 
մեդիա, գրաֆիկական պատկերներ, լուսա-
նկարներ, նկարազարդումներ, թվային 
անիմացիաներ, տեսահոլովակներ, ֆիլմերից 
կադրեր և ձայնային տվյալներ ստեղծելու, 
ցուցադրելու և շահարկելու նպատակով 
օգտագործվող համակարգչային ծրագրային 
սպասարկում, համակարգչային ծրագրային 
ապահովում հավելվածների մշակման համար, 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
բովանդակություններ, տեքստեր, տեսա-
շարային աշխատանքներ, գրական 
ստեղծագործություններ, տվյալներ, ֆայլեր, 
փաստաթղթեր և էլեկտրոնային աշխատանքներ 
գրպանի էլեկտրոնային սարքերում և համա-
կարգիչներում օգտագործելու նպատակով 
ֆորմատավորելու և կոնվերտացնելու համար, 
համակարգչային ծրագրավորման ապահովում 
բովանդակություններ, տեքստեր, տեսա-
շարային գործեր, ձայնային գործեր, 
ձայանտեսաշարային գործեր, գրական 
ստեղծագործություններ, տվյալներ, ֆայլեր, 

փաստաթղթեր և էլեկտրոնային աշխատանք-
ներ գրպանի համակարգիչներում կամ այլ 
գրպանի էլեկտրոնային սարքերում ներբեռնելու 
և դրանցից օգտվելու համար համար, 
համակարգչային և էլեկտրոնային խաղերի 
ծրագրային ապահովում և մեքենաներ դրսի 
էկրանների և մոնիտորների հետ օգտագործելու 
համար, շարժական հավելվածի տեքով 
ներբեռնվող ծրագրային ապահովում 
համակարգիչների կամ այլ գրպանի 
էլեկտրոնային սարքերի համար, հեռակա-
ռավարման վահանակներ գրպանի և ձեռքի 
էլեկտրոնային սարքերի և համակարգիչների 
համար, էլեկտրոնային հրապարակումների 
օգտագործման նպատակով ծրագրային 
ապահովում, հրապարակման/գրքի ուսումնա-
սիրման ուղեցույցի տեսքով ծրագրային 
ապահովում, համակարգչային ծրագրային 
ապահովում համընդհանուր համակարգչային 
ցանցով տեքստեր, տվյալներ, պատկերներ, 
գրաֆիկաներ, աուդիո և վիդեո նյութեր 
փնտրելու, տեղադրելու, կազմելու, ինդեքսա-
վորելու, համադրելու, ուղղորդելու, ձեռք բերելու, 
ներբեռնելու, ընդունելու, կոդավորելու, 
ապակոդավորելու, խաղալու, պահելու և 
կազմակերպելու համար, ինտերնետ բրաուզերի 
ծրագրային ապահովում, շարժական 
համակարգիչներ, ինչպես նաև շարժական 
կապի սարքեր, համակարգչային և շարժական 
սարքերի ծրագրային ապահովում համա-
կարգիչների, շարժական համակարգիչների և 
շարժական կապի սարքերի վրա ներբեռնման և 
արտաբեռնման հնարավորությունները հեշ-
տացնելու համար, համակարգչի կամ այլ 
գրպանի էլեկտրոնային սարքերի վրա 
բովանդակություններ, տեքստեր, տեսա-
շարային գորժեր, ձայնային գործեր, 
ձայնատեսաշարային գործեր, գրական 
ստեղծագործություններ, տվյալներ, ֆայլեր, 
փաստաթղթեր և այլ էլեկտրոնային 
աշխատանքներ ներբեռնելու և դրանցից 
օգտվելու համար, համակարգչային և 
էլեկտրոնային խաղերի ծրագրային ապահովում, 
հրատարակչային ծրագրային ապահովում, 
բազմազան թեմաներով, այդ թվում՝ 
երեխաներին հետաքրքրող թեմաներով գրքեր, 
ամսագրեր, թերթեր, պարբերականներ, 
տեղեկագրեր, ուղեցույցեր, վիկտորինաներ, 
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թեստեր, ժուռնալներ և ձեռնարկներ  
բնութագրող ներբեռնվող ձայնային գործեր, 
տեսաշարային գործեր, ձայնատեսաշարային 
գործեր, ինչպես նաև էլեկտրոնային 
հարատարակչություններ, երեխաների 
կրթության և զարգացման բնագավառում 
ճանաչողական, հաշվողական, շարժողական, 
ստեղծագործական, լեզվական և խաղային 
հմտությունների զարգացման նպատակով   
շարժական հավելվածի տեսքով ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում, ներբեռնվող վիդեո 
խաղեր, ինտերակտիվ խաղերի ծրագրեր, 
ինչպես նաև հավելվածներ համակարգչի կամ 
գրպանի այլ էլեկտրոնային սարքերի համար, 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
շարժական էլեկտրոնային սարքերով, 
համակարգչով, համընդհանուր համա կարգ-
չային և կապի ցանցերով բովանդակություն ներ, 
տեքստեր, տեսաշարային գործեր, ձայնային 
գործեր, ձայնատեսաշարային գործեր, գրական 
ստեղծագործություններ, տվյալներ, ֆայլեր, 
փաստաթղթեր և էլեկտրոնային աշխատանքներ 
փոխանցելու, կիսելու, ընդունելու, հոսք 
ապահովելու, ցուցադրելու և հաղորդելու 
համար, ծնողների հսկողության ծրագրային 
ապահովում, հեռուստատեսության ստան-
դարտների կերպափոխիչներ, հեռուստա-
տեսության ծրագրերի դեկոդեր, 
հեռուստատեսային ծրագրերի դեկոդեր, 
հեռուստատեսային ինտերակտիվ տերմի-
նալներ, ինտերակտիվ հեռուստացույցերի 
ծրագրային ապահովում, ինտերնետին 
միացված ինտերակտիվ հեռուստացույցեր, 
ինտերնետին միացված ինտերակտիվ 
հեռուստացույցի համար նախատեսված վերին 
արկղեր, ինտերակտիվ հեռուստացույցերի և 
ինտերակտիվ խաղերի համար նախատեսված 
համակարգչային ծրագրեր, վերոնշյալ բոլոր 
ապրանքների վիկտորինաներ և հանելուկներ,  
պահեստամասեր և կցամասեր.

դաս 38. հեռահաղորդակցման միջոց-
ներ, ձայնի էլեկտրոնային փոխանցում, 
հեռահաղորդակցման համընդհանուր ցանցով 
փոխանցվող տվյալներ և պատկերներ, 
կապի ծառայություններ, տեքստեր, պատ-
կերներ, աուդիո, վիդեո և տվյալներ  
հեռահաղորդակցման ցանցերով, անլար 
կապի ցանցերով, ինչպես նաև ինտերնետով 

փոխանցելու, հոսք ապահովելու, օգտագործելու, 
ընդունելու, ներբեռնելու, հեռարձակելու, 
փոխանակելու, ցուցադրելու, ֆորմատավորելու, 
հայելային արտացոլելու և փոխանցելու 
համար, ինտերնետ համաժողովի ապահովում, 
մուտք օժանդակող կամ էլեկտրոնային 
սարքեր, հեռահաղորդակցության կապի 
ծառայությունների ապահովում` էլեկտրոնային 
ընթերցող սարքերի, գրպանի և շարժական 
թվային էլեկտրոնային սարքերի, գրպանի 
էլեկտրոնային թվային սարքերի, գրպանի 
էլեկտրոնային սարքերի, պլանշետների կամ 
համակարգիչների միջոցով պատկերներ, 
հաղորդագրություններ, աուդիո, տեսաշարային 
և տեսաձայնաշարային և մուլտիմեդիա 
աշխատանքներ փոխանցելու համար, 
ինտերնետով, այլ համակարգչային կամ 
կապի ցանցերով ձայնային, տեսաշարային 
և տեսաձայնաշարային նյութերի հոսքի 
փոխանցում, առցանց զրույցի սենյակի 
տրամադրում, ինտերնետ համաժողովներում 
և առցանց համայնքներում նկարներ, վիդեո, 
տեքստեր, տվյալներ, պատկերներ և այլ 
էլեկտրոնային աշխատանքներ փոխանցելու 
համար, փոդքաստերի փոխանցում, 
վեբքաստերի փոխանցում, առցանց ցանցի 
տրամադրում, որ թույլ է տալիս մուտք 
գործել և փոխանակել բովանդակություն, 
տեքստեր, տեսաշարային գորխեր, ձայնային 
գործեր, տեսաձայնաշարային գործեր, 
գրական ստեղծագործություններ, տվյալներ, 
ֆայլեր, փաստաթղթեր և էլեկտրոնային 
աշխատանքներ,  առցանց ծառայությունների 
ապահովում, որ օգվողներին թույլ է տալիս 
փոխանակել բովանդակություն, լուսանկարներ, 
վիդեոներ, վիդեոտեքստեր, տեքստեր, 
տվյալներ, պատկերներ և այլ էլեկտրոնային 
աշխատանքներ` կապված զվարճանքի, 
այդ թվում` ֆիլմեր, հեռուստացույց, տեսա-
ձայնագրային աշխատանքներ, երաժշտություն, 
աուդիո աշխատանքներ, գրքեր, թատերական, 
գրական ստեղծագործություններ, սպոր-
տային իրադարձություններ, հանգիստ, 
ակտիվ հանգիստ, մրցաշարեր, արվեստ, 
պար, պարերգեր, ցուցահանդեսներ, 
սպորտային ուսուցում, ակումբներ, ռադիո, 
կատակերգություն, մրցույթներ, տեսաշարային 
գործեր, առցանց ծառայությունների ապահովում, 
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որ օգտվողներին թույլ է տալիս փոխանակելու 
խաղեր, մոլեխաղեր, փառատոնային, 
թանգարանային, զբոսայգիներին առնչվող, 
մշակութային իրադարձություններ, համերգ-
ներ, հրատարակչային, անիմացիոն, ընթացիկ 
իրադարձություններ, նորաձևությանը, 
մուլտի  մեդիային առնչվող ներկայացումներ, 
պատ մական, լեզվական, հումանիտար 
գիտությունների աշխատություններ, 
մաթե մա տիկական նյութեր, բիզնես 
նյութեր, գիտական աշխատություններ, 
տեխնոլոգիաներին, նախասիրություններին 
առնչվող նյութեր, մշակութային, սպորտի, 
արվեստի, հոգեբանական, փիլիսոփայական 
աշխատություններ, մուտքի ապահովում 
այնպիսի կայքեր, որ համակարգչից 
օգտվողներին հնարավորություն է տալիս 
փոխանցելու, շտեմելու, ընդունելու, ներբռնելու, 
հոսք ապահովելու, հեռարձակելու, ցուցադրելու, 
ֆորմատավորելու, հաղորդելու և կիսելու 
բովանդակություն, տեքստեր, տեսաշարային 
գործեր, ձայնային գործեր, ձայնտեսաշարային 
գործեր, գրական ստեղծագործություններ, 
տվյալներ, ֆայլեր, փաստաթղթեր և 
էլեկտրոնային գործեր, այնպիսի կայքի 
ապահովում, որ համակարգչից օգտվողներին 
հնարավորություն է տալիս փոխանցելու, 
շտեմելու, ընդունելու, ներբեռնելու, հոսք 
ապահովելու, հեռարձակելու, ցուցադրելու, 
ֆորմատավորելու, հաղորդելու և կիսելու 
լուսանկարներ, վիդեո, տեքստեր, տվյալներ, 
պատկերներ և այլ էլեկտրոնային գործեր, 
առցանց պորտալների ապահովում` ֆիլմերի, 
հեռուստատեսության, տեսաձայնագրային  
գործերի, երաժշտության, աուդիո գոր-
ծերի, գրքերի, թատրոնի, գրական 
ստեղծագործությունների, սպորտային իրադար-
ձությունների, հանգստի, ակտիվ հանգստի, 
մրցաշարերի, արվեստի, պարի, պարերգերի, 
ցուցահանդեսների, սպորտային ուսուցման, 
ակումբների, ռադիոյի, կատակերգության, 
մրցույթների, տեսաշարային գործերի, 
խաղերի, մոլեխաղերի, փառատոնային, 
թանգարանային, մշակութային, զբոսայ-
գիներին առնչվող միջոցառումների, 
համերգային, հրատարակչային, անիմացիոն, 
ընթացիկ միջոցառումների, նորաձևության 
ցուցադրումների, ինչպես նաև մուլտիմեդիա 

ներկայացումների հեռահաղորդակցման 
բնագավառում ժամանցի կազմակերպման 
համար, կապի և հեռահաղորդակցման 
միջոցներ, աուդիո, վիդեո, անշարժ և 
շարժական պատկերների, տեքստերի և 
տվյալների հաղորդում, հեռարձակում, 
ընդունում և այլ տարածում իրական կամ 
հետաձգված ժամանակում, էլեկտրոնային 
փոստային ծառայություններ, ինտերակտիվ 
հեռարձակման ծառայություններ, ռադիո 
և հեռուստատեսությամբ հեռարձակման 
հնարավորությունների վարձակալություն, 
համակարգչային տվյալների շտեմարանից 
օգտվելու և մուտքի ժամանակահատվածի 
լիզինգի ապահովում, վերոնշյալ որևէ 
ծառայությանն առնչվող տեղեկատվության 
և  խորհրդատվական ծառայությունների 
ապահովում, կապի ծառայություններ, 
մասնավորապես` տեքստերի, պատկերների, 
աուդիո, վիդեո նյութերի և տվյալների 
փոխանցում, ընդունում, ներբեռնում, 
հոսքի ապահովում, հեռարձակում հեռա-
հաղորդակցման միջոցների ցանցով, անլար 
կապի ցանցեր, ինչպես նաև ինտերնետ 
ծառայություններ, համակարգչից օգտվողների 
շրջանակում ընդհանուր հետաքրքրության 
թեմաների շուրջ հաղորդագրությունների 
փոխանցման առցանց զրույցի սենյակներ և 
առցանց համայնքներ, մուտքի ապահովում 
դեպի առցանց դիրեկտորիներ, տվյալների 
շտեմարաններ, ընթացիկ միջոցառումների 
կայքեր և բլոգներ, ինչպես նաև առցանց 
հղման նյութեր, էլեկտրոնային սարքերից 
օգտվելու մուտքի ապահովում` հեռահաղորդա-
կցման կապի ծառայությունների տեսքով 
էլ-ընթերցասրահների, գրպանի և շարժական 
էլեկտրոնային թվային սարքերի, շարժական 
սարքեր-սմարթ սարքերի, շարժական 
էլեկտրոնային սարքերի, շարժական թվային 
սարքերի, պլանշետների կամ համակարգիչների 
միջոցով պատկերներ, հաղորդագրություններ, 
ձայնային, տեսաշարային, ձայնատեսաշարային 
և մուլտիմեդիա գործեր փոխանակելու 
համար,  ձայնային, տեսաշարային և ձայնա-
տեսաշարային նյութերի հոսքի ապահովում 
ինտերնետով, այլ համակարգչով կամ 
կապի ցանցով, կապի ծառայություններ 
հեռահաղորդակցման ցանցերի, անլար 



ԳՅՈՒՏԵՐ

6969

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 03/2

16 .03 . 20 17

կապի ցանցերի, ինչպես նաև ինտերնետի  
միջոցով տեքստեր, պատկերներ, աուդիո, 
վիդեո նյութեր և տվյալներ փոխանցելու, 
շտեմելու, դրանցում մուտք գործելու, դրանք 
ընդունելու, ներբեռնելու, հոսք ապահովելու, 
հեռարձակելու, համընդհանուր օգտագործելու, 
ցուցադրելու, ֆորմատավորելու, հայելային 
արտացոլման և փոխանակելու համար, 
ինտերնետային համաժողովի (ֆորում), 
առցանց զրույցի սենյակների և առցանց 
համայնքների ապահովում համակարգիչներից 
օգտվողների համար հաղորդագրություններ 
փոխանցելու նպատակով, լրացուցիչ 
սարքերից կամ էլեկտրոնային սարքերից 
օգտվելու մուռքի ապահովում` հեռահաղորդա-
կցման կապի ծառայությունների տեսքով 
էլ-ընթերցասրահների, շարժական սարքերի, 
սմարթ սարքերի, շարժական էլեկտրոնային 
սարքերի, շարժական թվային սարքերի, 
պլանշետների կամ համակարգիչների 
միջոցով պատկերներ, հաղորդագրություններ, 
ձայնային, տեսաշարային, ձայնատեսաշարային 
և մուլտիմեդիա գործեր փոխանակելու համար.

դաս 41. կրթություն, ուսուցման ապա-
հովում, ժամանց, սպորտային և մշակու-
թային գործունեություն, գրքերի, 
ամսագրերի, պարբերականների, գրական 
ստեղծագործությունների, ինչպես նաև տեսա-
շարային, ձայնային և ձայնատեսաշարային 
գործերի հրատարակչություն, համընդհանուր 
հետաքրքրության բազմազան թեմաների շուրջ 
լարով և անլար ցանցերի միջոցով նախապես 
ձայնագրված, բայց չբեռնվող ձայնային, 
տեսաշարային, ձայնատեսաշարային գործերի 
տրամադրում, առցանց համակարգչային 
խաղերի և առցանց ինտերակտիվ պատ-
մությունների տրամադրում, էլեկտրոնային 
չբեռնվող թերթերի և բլոգերի տրամադրում, 
որտեղ ներկայացվում են ժամանցներ, 
ֆիլմեր, հեռուստատեսային հաղորդումներ, 
ձայնատեսաշարային գործեր, երաժշտություն, 
ձայնային (աուդիո) գործեր, գրքեր, թատրոնի 
ներկայացումներ, գրական գործեր, սպորտային 
իրադարձություններ, նյութեր հանգստի, ակտիվ 
հանգստի վերաբերյալ, մրցաշարեր, արվեստի 
գործեր, պարեր, պարերգեր, ցուցահանդեսներ, 
սպորտային դասընթացներ, տեղեկատվություն 
ակումբների մասին, ռադիո տեղեկատվու-

թյուն, կատակերգություններ, մրցույթներ, 
տեսաշարային գործեր, խաղեր, մոլեխաղեր, 
փառատոնային, թանգարանային, մշակութային 
կյանքից իրադարձություններ, համերգներ, 
հրատարակումներ, անիմացիոն նյութեր, 
ընթացիկ միջոցառումներ, նորաձևության 
ցուցադրումներ, ինչպես նաև մուլտիմեդիա 
ներկայացումներ, գրքերի, պարբերականների 
և գրական ստեղծագործությունների 
քաղվածքների հրապարակում, ինչպես նաև 
վիրտուալ միջավայրի տրամադրում, որտեղ 
օգտվողները կարող են հաղորդակցվել 
հանգստի, ակտիվ հանգստի կամ 
ժամանցի նպատակով, տեղեկատվության, 
նորությունների, հոդվածների և մեկնա-
բանությունների ապահովում ժամանցի, 
այդ թվում` ֆիլմերի, հեռուստատեսության, 
ձայնատեսաշարային գործերի, երաժշտության, 
աուդո գործերի, գրքերի, թատրոնի, գրական 
գործերի, սպորտային իրադարձությունների, 
հանգստին, ակտիվ հանգստին առնչվող 
նյութերի, մրցաշարերի, արվետի, 
պարի, պարերգերի, ցուցահանդեսների, 
սպորտային ուսուցման բնագավառում,  
տեղեկատվության, նորությունների, հոդված-
ների և մեկնաբանությունների ապահովում 
ժամանցի, այդ թվում` ակումբային 
կյանքի, ռադիոյի, կատակերգությունների, 
մրցույթների, տեսաշարային գործերի, խաղերի 
բնագավառում, խաղային, փառատոնային, 
թանգարանային, զբոսայգիներին առնչվող 
միջոցառումների, համերգների, հրատա-
րակչական, անիմացիոն նյութերի, 
ընթացիկ միջոցառումների, նորաձևության 
ցուցահանդեսների, ինչպես նաև մուլտի-
մեդիային առնչվող ներկայացումների  բնագա-
վառում, տեղեկատվության, նորությունների, 
հոդվածների և մեկանբանությունների ապա-
հովում կրթության և կրթական հաստա-
տությունների բնագավառում, կրթության 
բնագավառի ծառայություններ առկա ուսուցման 
և առցանց հեռակա ուսուցման տեսքով` ընթացիկ 
միջոցառումների, կրթության, պատմության, 
լեզվի, գրական ստեղծագործությունների, 
մաթեմատիկայի, բիզնեսի, գիտության, 
նախասիրությունների, տեխնոլոգիաների, մշա-
կույթի, սպորտի, արվեստի, հոգեբանության 
և փիլիսոփայության թեմաների շուրջ, 
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ինտերակտիվ կրթության բնագավառին 
առնչվող ծառայություններ համակարգչի հիման 
վրա և համակարգչի օգնությամբ իրականացվող 
ուսուցման տեսքով` ընթացիկ միջոցառումների, 
կրթության, պատմության, լեզվի, գրական 
ստեղծագործությունների, գրականության, 
մաթեմատիկայի, բիզնեսի, գիտության, 
նախասիրությունների, տեխնոլոգիաների, 
մշակույթի, սպորտի, արվեստի, հոգեբանության 
և փիլիսոփայության թեմաների շուրջ, 
կրթության և ժամանցի բնագավառին առնչվող 
ծառայություններ ձայնագրությունների տեսքով, 
ինչպես նաև շարունակական ծրագրեր, որոնք 
ներկայացնում են ֆիլմերին, հեռուստատեսային 
ծրագրերին, ձայնատեսաշարային գործերին, 
երաժշտությանը, աուդիո գործերին, գրքերին, 
թատերական ներկայացումներին, գրական 
ստեղծագործություններին, սպորտային 
իրադարձություններին, հանգստին, ակտիվ 
հանգստին, մրցաշարերին, արվեստին, 
պարերին, պարերգերին, ցուցահանդեսներին, 
սպորտային ուսուցմանը, ակումբներին, 
ռադիոյին, կատակերգություններին, մրցույթ-
ներին, տեսաշարային գործերին, խաղերին, 
փառատոներին   առնչվող նորություններ և 
մեկնաբանություններ` հասանելի ինտերնետով, 
այլ համակարգչային կամ կապի ցանցերով, 
կրթության և ժամանցի բնագավառին առնչվող 
ծառայություններ ձայնագրությունների տեսքով, 
ինչպես նաև շարունակական ծրագրեր, 
որոնք ներկայացնում են  թանգարաններին, 
զբոսայգիներին, մշակութային իրադար-
ձություններին, մրցաշարերին, հրատա-
րակչությանը, անիմացիային, ընթացիկ 
միջոցառումներին, նորաձևությանը, ինչպես 
նաև մուլտիմեդիա ներկայացումներին առնչվող 
նորություններ և մեկնաբանություններ` 
հասանելի ինտերնետով, այլ համակարգչային 
կամ կապի ցանցերով, նախապես 
ձայնագրված ձայնային, ձայնատեսաշարային, 
ինչպես նաև մուլտիմեդիա գործերի 
տրամադրում, որոնք ներկայացնում 
են ինտերնետով, այլ համակարգչային 
կամ կապի ցանցերով տրամադրվող 
ժամանցներ, ֆիլմեր, հեռուստատեսային 
ծրագրեր, ձայնատեսաշարային գործեր, 
երաժշտություն, ձայնային գործեր, գրքեր, 
թատերական ներկայացումներ, գրական 

ստեղծագործություններ, սպորտային իրա-
դարձություններ, հանգստին, ակտիվ 
հանգստին առնչվող նյութեր, մրցաշարեր, 
արվեստի գործեր, պարեր, պարերգեր, 
ցուցահանդեսներ, սպորտային ուսուցում, 
ակումբներ, ռադիոհեռարձակման նյութեր, 
կատակերգություններ, մրցույթներ, ձայնային 
գործեր, խաղեր, նախապես ձայնագրված 
ձայնային, ձայնատեսշարային, ինչպես 
նաև մուլտիմեդիա գործերի տրամադրում, 
որոնք ներկայացնում են փառատոնային, 
թանգարանային, զբոսայգիներին, մշա-
կույթին առնչվող իրադարձություններ, 
համերգային, հրատարակչական, անիմացիոն, 
ընթացիկ միջոցառումներ, նորաձևության 
ցուցահանդեսներ, ինչպես նաև մուլտիմեդիա 
նեկայացումներ` հասանելի ինտերնետով, 
այլ համակարգչային կամ կապի ցանցերով, 
ինտերնետով կամ համընդհանուր 
համակարգչային ցանցով տրամադրվող 
էլեկտրոնային խաղերի ծառայություններ, 
ժամանցի, կրթության, հանգստի, ուսուցման, 
դասընթացների և վերապատրաստման 
ապա հովում, աուդիո, վիդեո, անշարժ և 
շարժական պատկերների և տվյալների 
ստեղծում, ներկայացում և տարածում, 
հրատարակչական ծառայություններ (այդ 
թվում` էլեկտրոնային հարատարակչական 
ծառայություններ), քննարկումների ֆորումների 
ապահովում, չբեռնվող էլեկտրոնային 
հրատարակչություններ, ներկայացումների, 
մրցույթների, խաղերի, համերգների, 
ցուցահանդեսների և միջոցառումների կազ-
մակերպում և ներկայացում, վերոնշյալ որևէ 
ծառայությանն առնչվող տեղեկատվության  
և խորհրդատվական ծառայությունների 
ապահովում, կրթության և ժամանցի 
բնագավառին առնչվող ծառայություններ, 
մասնավորապես` համընդհանուր հետա-
քրքրության բազմաթիվ թեմաների շուրջ 
նախապես ձայնագրված ձայնային, 
ձայնատեսաշարային և մուլտիմեդիա գործերի 
տրամադրում ինտերնետով, այլ համակարգչային 
կամ կապի ցանցերով, կրթության և ժամանցի 
բնագավառին առնչվող ծառայություններ, 
մասնավորապես` առցանց պորտալների և 
կայքերի տրամադրում, որոնք ներկայացնում 
են կրթական և ժամանցային բովանդակության 
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նյութեր, մասնավորապես ֆիլմեր, հեռուստա-
ծրագրեր, ձայնատեսաշարային գործեր, 
երաժշտություն, աուդիո գործեր, գրքեր, 
թատերական ներկայացումներ, գրական 
ստեղծագործություններ, սպորտային իրա-
դարձություններ, հանգստին առնչվող նյութեր, 
կրթության և ժամանցի բնագավառին առնչվող 
ծառայություններ, մասնավորապես առցանց 
պորտալների և կայքերի տրամադրում, 
որոնք ներկայացնում են կրթական և 
ժամանցային բովանդակության նյութեր, 
մասնավորապես ակտիվ հանգստին 
առնչվող նյութեր, որոնք ներկայացվում են  
նախասիրությունների, մրցաշարերի, արվետի 
գործերի, պարի, պարերգերի, մշակույթի, 
սպորտային և ընթացիկ միջոցառումներին 
վերաբերող ցուցահանդեսների, սպորտային 
ուսուցման, ակումբների, ռադիոծրագրերի, 
կատակերգությունների, ողբերգությունների, 
մրցույթների, արվեստի տեսաշարային գործերի, 
խաղերի, փառատոնային, թանգարանային, 
զբոսայգիներին առնչվող, մշակութային 
իրադարձությունների, համերգների, հրա տա-
րակչությունների, անիմացիայի, ընթացիկ 
միջոցառումների, նորաձևության ցուցա-
դրումների տեսքով, կրթության և ժամանցի 
բնագավառին առնչվող ծառայություններ, 
մասնավորապես առցանց պորտալների և 
կայքերի տրամադրում, որոնք ներկայացնում 
են կրթական և ժամանցային բովանդակության 
նյութեր, մասնավորապես մուլտիմեդիային 
առնչվող ներկայացումներ և ինտերակտիվ 
կրթական հարցարաններ, չբեռնվող ֆիլմերի 
և այլ ձայնատեսաշարային բովանդակության 
նյութերի ապահովում վիդեո ըստ պահանջի 
ծառայության միջոցով, հեռուստացույցի 
ժամանակացույց, հեռուստատեսությամբ 
տրամադրվող ժամանցային ծառայություններ, 
հեռուստաժամանցային ծառայություններ, 
հեռուստացույցի տեսքով ժամանցի 
տրամադրման ծառայություններ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց առնչվող 
ուսումնասիրություններ և նախագծում, արդյու-
նաբերական վերլուծություն և ուսումնա-
սիրություն, համակարգչային ծրագրային և 
տեխնիկական ապահովման նախագծում և 
մշակում, երրորդ անձանց կողմից տրամադրվող 

նյութերի բովանդակության, լուսանկարների, 
տեքստերի, վիդեոների, տվյալների, 
պատկերների, վեբկայքերի և այլ էլեկտրոնային 
աշխատանքների ընդունում, որոնողական 
համակարգերի տրամադրում, որոնողական 
համակարգերի պլատֆորմի ապահովում, ինչը 
թույլ կտա օգտվողներին պահանջել և ստանալ 
լուսանկարներ, վիդեոներ, տեքստեր, տվյալներ, 
պատկերներ և էլեկտրոնային աշխատանքներ, 
ինտերակտիվ հոսթինգ ծառայություններ, ինչը 
թույլ կտա օգտվողներին առցանց հրա-
պարակելու և կիսվելու իրենց սեփական 
լուսանկարներով, վիդեոներով, տեքստերով, 
տվյալներով, պատկերներով, համակարգչային 
ծառայություններ, մասնավորապես` օգտվող-
ների համար վիրտուալ համայնքների ստեղծում 
քննարկումներին մասնակցելու,  հետադարձ 
տեղեկատվություն ստանալու, վիրտուալ 
համայնքներ ստեղծելու,  և սոցիալական ցանց 
ներգրավվելու համար, համակարգչի, ինտեր-
նետի և գաղտնաբառերի անվտանգությանն 
առնչվող ծրագրերի տեխնիկական սպասարկում 
և տվյալների թարմեցում և համակարգչային, 
ինտերնետ և գաղտնաբառային ռիսկերի 
կանխարգելում, ինտերնետով, այլ համա-
կարգչային կամ կապի ցանցերով 
տեղեկատվության տրամադրում աստղա-
գիտության, եղանակի տեսության, շրջակա 
միջավայրի, ներքին հարդարման, տեխնո-
լոգիաների, համակարգիչների, ծրագրային 
ապահովման, համակարգչային սարքերի, 
համակարգչային տեխնիկակական սպա-
սարկման, երկրաբանության, ճարտարա-
գիտության, ճարտարապետության, բժշկական 
հետազոտությունների, ինչպես նաև 
ապրանքների ուսումնասիորւթյան և 
փորձարկման ոլորտում, համակարգչային 
ծրագրային ապահովման նախագծում և 
մշակում, համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղադրում և տեխնիկակն 
սպասարկում, վեբկայքի տրամադրում, որտեղ 
ներկայացվելու է տեխնիկական տեղեկա-
տվություն` կապված համակարգչային 
ծրագրային ապահովման և համակարգչային 
սրաքերի հետ, հեռուստացույցերի և 
սպառողական էլեկտրոնիկայի հոտ, 
համակարգչային սարքերի հետ կապված 
տեխնիկական սպասարկման ապահովում, 
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համակարգչային շրագրավորում, մեկ 
համակարգչից մյուսը փաստատթղթեր և 
տվյալներ փոխանցելը, թվային 
բովանդակության հոսթինգ համընդհանուր 
համակարգչային ցանցերում, անլար 
ցանցերում, ինչպես նաև էլեկտրոնային կապի 
ցանցերում, որոնման պլատֆորմի ապահովում, 
ինչը օգտվողներին թույլ կտա պահանջել և 
ստանալ բովանդակություն, տեքստեր, 
տեսաշարային գործեր, ձայնային գործեր, 
ձայնատեսաշարային գործեր, գրական 
ստեղծագործություներ, տվյալներ, ֆայլեր, 
փաստաթղթեր և էլեկտրոնային աշխա-
տություններ, չբեռնվող համակարգչային 
ծրագրային ապահովման և առցնաց հնարա-
վորությունների ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում, ինչը կօգնի օգտվողներին  մուտք 
գործել և բեռնել համակարգչային ծրագրեր, 
լուսանկարներ, վիդեոներ, աուդիո 
բովանդակության նյութեր, ձայնատեսաշարային 
գործեր, տվյալներ, պատկերներ, թվային 
բովանդակության և այլ էլեկտրոնային 
աշխատություններ, համակարգչային ծրա-
գրային ապահովման չբեռնվող առցանց 
նյութերից ժամանակավոր օգտագործման 
հնարավորություն, ինչն առաջարկում է 
ծրագրերից օգտվելու տարբերակներ` հիմնվե-
լով օգտվողի նախընտրության վրա, 
անվտանգության նկատառումներից ելնելով 
համակարգեցված տվյալների և համա-
կարգչային ծրագրերի մոնիտորինգ, աջակցման 
և խորհրդատվության ծառայություններ 
համակարգչային համակարգեր, տվյալների 
շտեմարաններ և կիրառման ձեռնարկներ 
մշակելու համար, ինտերնետում վեբկայքերի 
գրաֆիկական դիզայնի կազմում, համ-
ընդհանուր համակարգչային ցանցերից կամ 
ինտերնետից առցանց տրամադրված 
համակարգչային սարքերի և ծրագրային 
ապահովման մասին տեղեկատվություն, 
վեբկայքերի ստեղծում և տեխնիկական 
սպասարկում, մուլտիմեդիա վեբկայքերի 
մշակում, այլ անձանց վեբկայքերի հոսթինգ, 
կապի ցանցերով տվյալների ստացման 
նպատակով որոնման համակարգերի 
տրամադրում, համակարգչային ծրագրային 
ապահովումը հատկանշող ծրագրերի 
ծառայությունների մատակարարի (ԾԾՄ) 

ծառայություններ, համակարգչային ծրագրային 
ապահովումը հատկանշող ծրագրերի 
ծառայությունների մատակարարի (ԾԾՄ) 
ծառայություններ` տեքստեր, գրաֆիկաներ, 
պատկերներ, ինչպես նաև էլեկտրոնային 
հրապարակումներ, առցանց երաժշտական 
բաժանորդագրային ծառայություն, ծրագրեր, 
որ օգտվողին թուլ են տալիս խաղալ և ծրագրել 
երաժշտությանը և ժամանցին առնչվող աուդիո, 
վիդեո, տեքստային և մուլտիմեդիա 
բովանդակություն, ինչպես նաև երաժշտության 
ձայնագրություններ հատկանշող ծրագրեր 
հեղինակելու, բեռնելու, փոխանցելու, 
ընդունելու, խմբագրելու, որակը բարձրացնելու, 
կոդավորելու, դեկոդավորելու, ցուցադրելու, 
պահպանելու և կազմակերպելու համար, 
համակարգչային ծրագրային ապահովումը 
հատկանշող ծրագրերի ծառայությունների 
մատակարարի (ԾԾՄ) ծառայություններ 
ժամանցներին առնչվող աուդիո, վիդեո, 
տեքստային և մուլտիմեդիա բովանդակության 
համար,  առցանց չբեռնվող ծրագրերից 
օգտվելու ժամանակավոր ինտերնետ 
թույլտվություն, ինչն օգտվողներին 
հնարավորություն կտա ծրագրավորել աուդիո, 
վիդեո, տեքստային և այլ մուլտիմեդիա 
բովանդակության նյութեր, այդ թվում` 
երաժշտություն, համերգներ, վիդեոներ, 
ռադիոհաղորդումներ, հեռուստատեսություն, 
նորություններ, սպորտ, խաղեր, մծակութային 
իրադարձություններ, ինչպես նաև 
ժամանցներին առնչվող ծրագրեր, համ-
ընդհանուր համակարգչային ցանցերով 
տվյալներ ստանալու համար նախատեսված 
որոնման համակարգեր, համակարգչային 
սկավառակների վրա տեղեկատվության 
հաջորդական ընթերցման համակարգչային 
խորհրդատվության և աջակցման ծառա-
յություններ, այլ մարդկանց համար գովազդի և 
գովազդվող նյութի մշակում, համակարգչային 
ծրագրային ապահովման, համակարգչային 
սարքերի, կիրառման ծրագրերի և ցանցերի 
խորհրդատվական ծառայություններ, համա-
կարգչային խորհրդատվություն գրպանի և 
շարժական էլեկտրոնային սարքերի 
կոնֆիգուրացիաների կառավարման ոլորտում, 
խնդիրների լուծման, մասնավորապես` 
համակարգչային սարքերի և համակարգչային 
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ծրագրային ապահովման հետ կապված 
խնդիրների լուծման տեխնիկական 
աջակցություն, առցանց չբեռնվող ծրագրերից 
օգտվելու ժամանակավոր թույլտվություն, ինչը 
հնարավորություն կտա օգտվողներին 
հատկանշել առանձին բովանդակություն 
հետագայում հոսքային լրատվամիջոցային 
սարքով այն դիտարկելու համար,   գրանցված 
օգտվողների համար առցանց համայնքի 
ստեղծում, որը նրանց հանարավորություն կտա 
հաղորդակցվել և ինտերակտիվ զրուցել 
միմյանց հետ, մասնակցել քննարկումներին, 
հետադարձ կապի մեջ լինել իրենց 
հասակակիցների հետ, ձևավորել վիրտուալ 
համայնքներ, ներգրավվել համընդհանուր 
հետաքրքրության սոցիալական ցանցերի մեջ, 
առցանց չբեռնվող ծրագրերից օգտվելու 
ժամանակավոր թույլտվություն, մասնա-
վորապես անպարկեշտ և անհամապա տաս-
խան վեբկայքերից օգտվելու փորձերը ծնողների 
կողմից վերահսկվող ծրագրեր, առցանց 
չբեռնվող ծրագրերից օգտվելու ժամանակավոր 
թույլտվություն, մասնավորապես` ինտերնետ 
որոնումները ֆիլտրող ծրագրեր, ինչը ցանկալի 
արյունքները առանձնացնում է անցանկալի և 
անհամապատասխան վեբկայքերից, ինչպես 
նաև անպարկեշտ և անհամապատասխան 
վեբկայքերն ու էլեկտրոնային նամա-
կագրությունը ծնողների կողմից վերահսկելու 
հնարավորություն տվող ծրագրեր, օգտվողների 
համար առցանց համայնքի ստեղծում, ինչը 
հնարավություն կտա նրանց մասնակցելու 
քննարկումների, հետադարձ կապի մեջ լինելու 
իրենց հասակակիցների հետ, ձևավորելու 
վիրտուալ համայնքներ, ինչպես նաև 
ներգրավվելու սոցիալական ցանցերում, 
համակարգչի, ինտերնետի և գաղտնաբառի 
անվտանգությանն առնչվող ծրագրերի 
պահպանում և թարմեցում, համակարգչային 
ծրագրային ապահովման, դրանցից օգտվելու և 
ցանցային խորհրդտավության ծառա-
յություններ, առցնաց ծառայությունների 
տրամադրում, ինչը օգտվողներին հնարա-
վորություն կտա կիսվել ժամանցներին, այդ 
թվում` ֆիլմերին, հեռուստատեսությանը, 
ձայանտեսաշարային գործերին, երա ժշտու-
թյանը, աուդիո գործերին, գրքերին, 
թատրոններին, գրական գործերին, սպորտային 

իրադարձություններին, հանգստին, ակտիվ 
հանգստին առնչվող նյութերին, մրցաշարերին, 
արվեստին, պարին, պարերգերին, 
ցուցահանդեսներին, սպորտային ուսուցմանը, 
ակումբներին, ռադիոհաղորդումներին, կատա-
կերգություններին, մրցույթներին, տեսա-
շարային աշխատանքներին վերաբերող 
բովանդակությամբ, լուսանկարներով, վիդեո-
ներով, տեքստերով, պատկերներով և այլ 
էլեկտրոնային աշխատանքներով, առցանց 
ծառայությունների ապահովում, ինչը 
օգտվողներին հնարավորություն կտա կիսվել 
խաղերով, մոլեխաղերով, փառատոնային, 
թանգարանային, զբոսայգիներին, մշակույթին 
առնչվող իրադարձություններով, հրատա-
րակչական, անիմացիոն, ընթացիկ 
իրադարձություններով, նորաձևության, մուլտի-
մեդիա ներկայացումներով, պատմական, 
լեզվական, հումանիտար գիտություններին, 
մաթեմատիկային, բիզնեսին, գիտությանը, 
տեխնելոգիաներին, նախասիրություններին, 
մշակույթին, սպորտին, արվեստին, հոգեբա-
նությանը և փիլիսոփայությանը վերաբերող 
նյութերով, ծրագիրը որպես ծառայություն 
(ԾոԾ), ինչը հատկանշում է ծրագիրը աուդիո, 
վիդեո և թվային բովանդակությամբ 
բաժանորդագրային ծառայությունից օգտելու 
համար նախատեսված ծրագիր և աուդիո, 
վիդեո և թվային բովանդակությամբ, 
մասնավորապես` վճարման և վաճառողի 
մասին բովանդակություն ստեղծելու, առցանց 
գնման համար նածատեսված ծրագիր, 
վեբկայքի ապահովում, ինչը համակարգչից 
օգտվողներին թույլ կտա փոխանցելու, 
ստեմելու, ընունելու, բեռնելու, հոսք 
ապահովելու, հեռարձակելու, ցուցադրելու, 
ֆորմատավորելու, հաղորդելու և կիսվելու 
լուսանկարներով, վիդեո նյութերով, 
տեքստերով, պատկերներով, տվյալներով և այլ 
էլեկտրոնային աշխատանքներով, ծրագրերի 
ծառայությունների մատակարար (ԾԾՄ), 
մասնավորապես` այլ անձանց համակարգչային 
ծրագրային ապահովման հոսթինգ:

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

(210) 20170271
(220) 24.02.2017
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(730) ՈՒըրլփուլ Փրոփըրթիս, Ինք., Միչիգանի 
նահանգ, US 
(540) 

(511) 
դաս 7. սննդի և ըմպելիքների վերա-

մշակման կամ պատրաստման նպատակով 
օգտագործվող կենցաղային նշանակության 
սարքավորումներ, խոհանոցի էլեկտրական 
տեխնիկա և սնունդը կտրատելու, 
մանրացնելու, աղալու, սեղմելու, ճզմելու, 
կտրելու, քամելու, հեղուկի վերածելու, ծեծելու, 
հարելու, խառնելու  սարքավորումներ, այդ 
թվում` խոհանոցի էլեկտրասարքավորումներ,  
ծեծող սարքեր, հարիչներ, բլենդերներ, սմուզի 
պատրաստելու հարմարանքներ, մրգային 
մամլիչներ, մրգերի և բանջարեղենների 
հյութաքամիչներ, ցենտրիֆուգա, մանրացնող 
սարքեր, մսաղացներ (մեքենաներ), սննդի 
վերամշակման սարքեր, էլեկտրական կտրող 
սարքեր, էլեկտրական դանակներ, էլեկտրական 
դանակներ սրող սարքեր, ունիվերսալ 
կտրող սարքեր, ունիվերսալ սրող սարքեր,  
մակարոնեղեն պատրաստելու մեքենաներ, 
սրճաղացներ, համեմունք մանրացնող սարքեր, 
պահածոների էլեկտրական բացիչներ, կարի 
մեքենաներ, ձեռագործի մեքենաներ, վերոնշյալ 
բոլոր ապրանքները փոխարինող մասեր և 
կցամասեր, որոնք նշված չեն այլ դասերում. 

դաս 11. ԼԱԴ (լուսարձակող դիոդներ) 
լուսատուներ` ցուցադրական աշխա-
տանքներում, առևտրի, արդյունաբերական, 
բնակելի տարածքներում, և ճարտա-
րապետական աշխատանքներում լուսա-
վորություն ապահովելու համար, LED 
(լուսադիոդ) լուսատուներ ներքին և արտաքին 
լուսավորություն ապահովելու համար, 
ջրամատակարարման ագրեգատներ, ջրա-
զտման ագրեգատներ,  ջրի մաքրման սարքեր 
և մեքենաներ, ջրի մանրէազերծիչներ, 
սառնարանի ջրի զտման սարքեր, կենցաղային 
ջրի զտման ագրեգատներ, ջուրը փափկացնելու 
ագրեգատներ, ջրի լավորակման ագրեգատներ, 
լվացարանակոնքի տակ տեղակայված 
ջրի զտման համակարգեր, հետադարձ 
օսմոսի հարմարանքներ ջրի լավորակման 
սարքավորման մեջ օգտագործելու համար, 
հետադարձ օսմոսի հարմարանքներ ջրի մեջ 

աղի պարունակությունը նվազեցնելու համար, 
ներկառուցված ջրի զտման հարմարանքներ, 
ծորակի ջրի զտիչներ, վերոնշյալ բոլոր 
ապրանքները փոխարինող մասեր և կցամասեր, 
որոնք նշված չեն այլ դասերում:

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

(210) 20170272
(220) 24.02.2017
(730) ՈՒըրլփուլ Փրոփըրթիս, Ինք., Միչիգանի 
նահանգ, US 
(540) 

(511) 
դաս 7. սննդի և ըմպելիքների վերամշակ-

ման կամ պատրաստման նպատակով 
օգտագործվող կենցաղային նշանակության 
սարքավորումներ, խոհանոցի էլեկտրական 
տեխնիկա և սնունդը կտրատելու, մանրացնելու, 
աղալու, սեղմելու, ճզմելու, կտրելու, քամելու, 
հեղուկի վերածելու, ծեծելու, հարելու, խառնելու  
սարքավորումներ, այդ թվում` խոհանոցի 
էլեկտրասարքավորումներ,  ծեծող սարքեր, 
հարիչներ, բլենդերներ, սմուզի պատրաստելու 
հարմարանքներ, մրգային մամլիչներ, մրգերի 
և բանջարեղենների հյութաքամիչներ, 
ցենտրիֆուգա, մանրացնող սարքեր, 
մսաղացներ, սննդի վերամշակման սարքեր, 
էլեկտրական կտրող սարքեր, էլեկտրական 
դանակներ, էլեկտրական դանակներ սրող 
սարքեր, ունիվերսալ կտրող սարքեր, 
ունիվերսալ սրող սարքեր,  մակարոնեղեն 
պատրաստելու մեքենաներ, սրճաղացներ, 
համեմունք մանրացնող սարքեր, պահածոների 
էլեկտրական բացիչներ, կարի մեքենաներ, 
ձեռագործի մեքենաներ, լվացքի մեքենաներ, 
ամանեղեն լվացող մեքենաներ, թափոնները 
մանրացնող սարքեր, փոխարկիչների 
գոտիներ, էլեկտրական մաքրող (ճնշման 
տակ լվացող) սարքեր, սնունդը մաքրելու 
հարմարանքներ, արդուկներ, էլեկտրական 
փոշեկուլներ, հատակը փայլեցնող էլեկտրական  
սարքեր, հատակը փայլեցնող էլեկտրական  
սարքերի հետ օգտագործվող սկավառակներ, 
էլեկտրական շոգեմաքրիչներ, շարժիչներ, այդ 
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թվում` էլեկտրական շարժիչներ (բացառությամբ 
հողի փոխադրամիջոցների), սառնարանների 
և օդորակիչների կոմպրեսորներ, էլեկտրա-
պոմպեր, կոնդեսացման սարքեր, փոխարինման 
մասեր և կցամասեր այն վերոնշյալ ապրանքների 
համար, որոնք ներառված չեն որևէ դասում.

դաս 9. կշռող, չափող, վերահսկող 
սարքավորում ներ և գործիքներ, խոհանոցային 
կշեռքներ,  խոհանոցային թերմոստատ, գազ-
օջախների և վառարանների ջերմաչափեր, 
անհատական և գրպանի համակարգիչներ, 
կենցաղային սպասարկման տեխնիկայի 
հեռակառավարման և վերահսկման նպա-
տակով օգտագործվող համակարգչային 
ապահովման ծրագրեր, էլեկտրական 
տեխնիկայի պարագաներ, լուսավորություն, 
տնային ժամանցի և հսկման համակարգեր, 
անվտանգության համակարգեր և հեռա-
հաղորդակցման սարքավորումներ, 
օպտի կական ծրիչներ (սկաներներ), համա-
կարգչային տպիչներ, համակարգչային 
մոնիտորներ, համակարգչային արտաքին 
սարքեր, ինտերնետով վերահսկվող տան 
ավտոմատացման համակարգեր, կենցաղային 
իրերի ինտերնետային թվային վերահսկման 
և շահագործման  էլեկտրական վահանակներ,  
էլեկտրական տեխնիկայի պարագաներ, 
լուսավորություն, տնային ժամանցի և հսկման 
համակարգեր, անվտանգության համակարգեր 
և հեռահաղորդակցման սարքավորումներ, 
կենտրոնական ներտնային կապի սարքեր, 
որոնք հեշտացնում են բազմաթիվ կապի 
միջոցները մեկ ընդհանուր կապի անցուղու 
հետ ինտեգրացումը, լայնաշերտ ինտերնետ 
մոդեմներ, USB (ունիվերսալ հաջորդական 
անվադողեր) օպերատիվ ծրագրային 
ապահովում, խոհարարական պարագաների 
օգտագործման համար նախատեսված 
ավտոմատ ժամանակաչափեր, ըմպելիքներ 
պատրաստող սարքերի օգտագործման համար 
նախատեսված ավտոմատ ժամանակաչափեր, 
էլեկտրական ժամանակաչափեր, գինու 
ջերմաչափիչներ, սննդին և խոհարարությանն 
առնչվող համակարգչային ծրագրեր, 
խոհարարությանը, սննդի պատրաստմանը, 
սննդմթերքի վերամշակմանը, սպասքին 
կամ կենցաղային տեխնիկային առնչվող 
նախապես գրանցված տեղեկատվության 

տվյալների պահպանման սարք,  
հեռակառավարման սարքեր (էլեկտրոնային), 
ջերմատաքացուցիչների և օդորակիչների 
հեռակառավարման վահանակներ, մետա-
ղադրամով շահագործվող սարքավորման 
մեխանիզմներ,  զարթուցիչներ, էլեկտրական 
մարտկոցներ, մարտկոցների լիցքավորման 
սարքեր,  ջերմաստիճանի ցուցիչներ, 
տրանսֆորմատորներ, հրդեհաշիջման սարքա-
վորումներ, լարման կայունացուցիչներ, 
էլեկտրաէներգիայի կայունացուցիչներ, 
էլեկտրա էներգիա մատակարարող սարքեր, 
էներ գիայի չընդհատվող մատակարարման 
սարքեր, վերոնշյալ բոլոր ապրանքների 
փոխարինման մասեր և կցամասեր, որոնք 
նշված չեն այլ դասերում.

դաս 11. խոհարարական, տաքացնելու, 
բովելու, շոգեխաշելու, չորացնելու, սառնա-
րանային և սառցարանային սարքա-
վորումներ, այդ թվում՝ էլեկտրատաքացվող 
սարքեր, սառնարանային խցիկներ, 
սառցարանային խցիկներ,   ընմպելիքների 
սառեցման սարքավորումներ, միկրոալիքային 
վառարաններ, սննդամթերքի տաքացման 
խցիկներ, հացաբուլկեղեն և խորոված 
պատրաստելու սարքավորումներ, սննդա-
մթերքի համար նախատեսված էլեկտրա-
տաքացման խցիկներ, տեխնիկա՝ 
մասնավորապես սառնարաններ, սառցա-
րաններ, սառնարան-սառցարաններ, սառույց 
պատրաստելու հարմարանքներ, էլեկտրական 
վառարաններ, գազօջախներ և  կերակուր 
պատրաստելու համար նախատեսված տաք 
սալիկներով հարմարանք, գազի, էլեկտրական 
և շոգեգրիլեր, դուրս քաշվող պահարաններ, 
վերահսկվող ջերմաստիճանով գինու 
մառաններ, ջերմաստիճանը կառավարող 
էլեկտրական վառարան` ներկառուցված 
ջրի լոգարանով, հագուստը չորացնելու 
մեքենաներ և խցիկներ, մորթյա իրերից հոտը 
վերացնող և դրանք չորացնող հարմարանք, 
ջեռուցման, գոլորշու արտադրման, հովացման 
և օդորակման սարքավորումներ, այդ թվում՝  
վառարաններ, ջեռոցներ, տաքացուցիչներ, 
փոխարկման այրիչներ, ջերմային պոմպեր, 
օդորակիչներ, օդորակիչների ագրեգատներ, 
կոնդեսացման ագրեգատներ,  գոլորշիարար 
ագրեգատներ, գոլորշիարար գալարախողո-
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վակ ներ,  չորացնող սարքեր (չորուցիչներ), 
խոնավեցնող սարքեր (խոնավարարներ), 
կենտորնական խոնավեցման սարքեր 
(խոնավարարներ), օդի զտիչներ, օդի 
մաքրության ագրեգատներ, կենտրոնական 
օդամաքրիչներ, օդափոխիչներ, շարժական 
էլեկտրական օդափոխիչներ, վառարան-
կաթսաներ, ջերմափոխանակիչներ, խոհանոցի 
և կենցաղային ջրի տաքացման, հովացման և 
որակի ապահովման սարքավորումներ, այդ 
թվում ՝ ջրամատակարարման ագրեգատներ 
սառնարանում սառը ջուր և սառույց ստանալու 
համար,  տաք, սառը, եռացող, գազավորված 
և զտված ջուր ստանալու հարմարանքներ, 
տաք ջրի դիսպենսերներ, գազի և էլեկտրական 
ջրատաքացուցիչներ, ջրային սառեցուցիչեր, 
ԼԱԴ (լուսարձակող դիոդներ) լուսատուներ` 
ցուցադրական աշխատանքներում, առևտրի, 
արդյունաբերական, բնակելի տարածքներում, 
և ճարտարապետական աշխատանքներում 
լուսավորություն ապահովելու համար, 
LED (լուսադիոդ) լուսատուներ ներքին և 
արտաքին լուսավորություն ապահովելու 
համար, ջրամատակարարման ագրեգատներ, 
ջրազտման ագրեգատներ,  ջրի մաքրման 
սարքեր և մեքենաներ, ջրի մանրէազերծիչներ, 
սառնարանի ջրի զտման սարքեր, կենցաղային 
ջրի զտման ագրեգատներ, ջուրը փափկացնելու 
ագրեգատներ, ջրի լավորակման ագրեգատներ, 
լվացարանակոնքի տակ տեղակայված 
ջրի զտման համակարգեր, հետադարձ 
օսմոսի հարմարանքներ ջրի լավորակման 
սարքավորման մեջ օգտագործելու համար, 
հետադարձ օսմոսի հարմարանքներ ջրի մեջ 
աղի պարունակությունը նվազեցնելու համար, 
ներկառուցված ջրի զտման հարմարանքներ, 
ծորակի ջրի զտիչներ, փոխարինման 
զտիչներ, լվացարանակոնքեր, լվացքատան 
լվացարաններ, լվացարանի պարագաներ, 
մասնավորապես` ծորակներ, սրսկիչներ, 
շարժական կամ ներկառուցվող գազօջախներ, 
շարժական սառցարաններ, էլեկտրական թավա 
տապակա անելու համար, կերակուրը դանդաղ 
եփելու համար նախատեսված կաթսաներ, 
շարժական կամ ներկառուցվող հարմա րանք-
ներ, կերակուրը խորովելու (գրիլ) շարժական 
կամ ներկառուցվող թավաներ, շարժական կամ 
ներկառուցվող ջեռուցման սալեր, շարժական 

կամ ներկառուցվող եփող հարմարանքեր, 
շարժական կամ ներկառուցվող խոհանոցային 
սալօջախներ, շարժական սառնարաններ, 
շարժական կամ ներկառուցվող գինու չիլերներ, 
շարժական կամ ներկառուցվող հարմարանքներ 
սառույց պատրաստելու համար, վաֆլի 
պատրաստելու հարմարանքներ, շարժական 
կամ ներկառուցվող վառարաններ, կերակուրը 
ձեթով պատրաստելու համար նախատեսված 
թավաներ, գոլորշեփներ, խուղակային 
խոհանոցային սալօջախներ, խոհանոցային 
սալօջախներ բրինձ պատրաստելու համար, 
կերակուրներ տաքացնելու էլեկտրական 
ագրեգատներ, տաքացնեղ հարմարանքներ, 
էլեկտրական ճարպաջեռոցներ, շարժական կամ 
ներկառուցվող հարմարանքներ կերակուրներ 
տաքացնելու համար, սնունդը ճնշման տակ 
պատրաստելու խոհանոցային սալօջախներ 
(շուտեփուկներ), կերակուրը պտտացնելով 
խորովելու շարժական կամ ներկառուցվող 
հարմարանքներ, շամփուրներ, տոստերներ, 
տոստեր պատրաստելու գազօջախներ, 
թեյամաններ, տաք ըմպելիքներ պատրաստելու 
էլեկտրական մեքենաներ, էլեկտրական 
կաթի հարիչներ,  թեյ պատրաստելու 
հարմարանքներ, էլեկտրական սրճեփներ, 
էսպրեսսո պատրաստելու մեքենաներ,  
կապուչինո պատրաստելու հարմարանքներ, 
մակարոնեղեն պատրաստելու մեքենաներ, 
յոգուրտ պատրաստելու էլեկտրական 
հարմարանքներ, շերբեթ պատրաստելու 
հարմարանքներ, պաղպաղակ պատրաստելու 
հարմարանքներ, կրեպիեռա պատրաստելու 
հարմարանքներ, խոհանոցային սալօջախներ 
ձվածեղ պատրաստելու համար, սենդվիչ 
պատրաստելու հարմարանքներ, խոհանոցային 
սալօջախներ պիցցա պատրաստելու համար, 
մազերը չորացնելու սարքեր, վերոնշյալ բոլոր 
ապրանքները փոխարինող մասեր և կցամասեր, 
որոնք նշված չեն այլ դասերում.

դաս 37. լվացքի մեքենաների պարագաների 
և ապարատների տեղադրում, հավաքում, 
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում, 
հագուստ չորացնելու մեքենաներ, ամանեղեն 
լվանալու մեքենաներ, սննդի թափոնների 
հեռացման մեքենաներ, սննդի թափոնների 
և աղբի սեղման մեքենաներ, շարժիչներ, այդ 
թվում` էլեկտրական շարժիչներ (բացառությամբ 
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հողի տրանսպորտային միջոցների), սառեցման 
և օդորակման կոմպրեսորներ, ինչպես նաև 
էլեկտրապոմպեր, ջեռուցման, խոհարարական, 
սառնարանային, սառեցման, չորացման, 
օդորակման, օդի մաքրության, օդափոխման 
և ջրամատակարարման սարքավորումների 
և պարագաների տեղադրում, հավաքում, 
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում:

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

(210) 20170277
(220) 28.02.2017
(730) «Պրոմեթեյ բանկ» ՓԲԸ, Երևան, 
Հանրապետության 44/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսական գործունեություն, 

դրամավարկային գործառնություններ:
--------------

(210) 20170278
(220) 28.02.2017
(730) «Պրոմեթեյ բանկ» ՓԲԸ, Երևան, 
Հանրապետության 44/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսական գործունեություն, 

դրամավարկային գործառնություններ: 
--------------

(210) 20170279
(220) 28.02.2017
(730) «Պրոմեթեյ բանկ» ՓԲԸ, Երևան, 
Հանրապետության 44/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսական գործունեություն, 

դրամավարկային գործառնություններ: 
--------------

(210) 20170280
(220) 28.02.2017
(730) «Պրոմեթեյ բանկ» ՓԲԸ, Երևան, 
Հանրապետության 44/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսական գործունեություն, 

դրամավարկային գործառնություններ: 
--------------

(210) 20170283
(220) 28.02.2017
(730) «Քոնվեյ Ինթրնեյշնալ Ինք» ընկերության 
Երևանի ներկայացուցչություն, Երևան, Բաղ-
րամյան 58, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. փաթեթավորված բեռների 

առաքում, ապրանքների առաքում,  
փոստով պատվիրված ապրանքների 
առաքում, փոխադրումներ բեռնատար 
ավտոտրանսպորտով, ապրանքների փաթե-
թավորում, սուրհանդակային ծառայություններ 
(փաստաթղթերի, նամակների կամ ապրանք-
ների  առաքում), բեռների  առաքում:

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

(210) 20170285
(220) 01.03.2017
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
--------------
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(210) 20170286
(220) 01.03.2017
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. տարածքների 
վարձկալում գովազդի տեղադրման համար, 
ապրանքների ցուցադրում:

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

(210) 20170287
(220) 01.03.2017
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. տարածքների 
վարձկալում գովազդի տեղադրման համար, 
ապրանքների ցուցադրում: 

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

(210) 20170288
(220) 01.03.2017
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 

(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. տարածքների 
վարձկալում գովազդի տեղադրման համար, 
ապրանքների ցուցադրում.

դաս 41. զվարճություններ. դիսկոտեկների 
ծառայություններ, պարահանդեսների կազ-
մակերպում, հանգստի կազմակերպում, 
համերգների կազմակերպում և անցկացում, 
կարաոկե ծառայություններ, զվարճությունների 
կազմակերպում հյուրերի համար, ժամանցի, 
զվարճությունների ծառայություններ, ակումբ-
ների ծառայություններ (զվարճանքի և 
ժամանցի), շոու ծրագրեր.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, խորտկարանների 
ծառայություններ, սրճարանների ծառա-
յություններ, նախաճաշարանների ծառա-
յություններ, ռեստորանների ծառայություններ, 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ, ճաշարանների ծառայություններ, 
բարերի ծառայություններ, սննդամթերքի 
պատրաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում:

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

(210) 20170291
(220) 01.03.2017
(730) «Նոութ.ամ» ՍՊԸ, Երևան, Հանրա-
պետության 24, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 35. համակարգչային և սերվերային 

տեխնիկայի վաճառք:
--------------

(210) 20170292
(220) 01.03.2017
(730) «Նոութ.ամ» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապե-
տության 24, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. համակարգչային և սերվերային 

տեխնիկայի վաճառք:
--------------

(210) 20170295
(220) 01.03.2017
(730) «Էքստերիեր  գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Կոմիտասի պող., շ. 50, բն. 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 

ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. 
խածատող, սևեռակայող նյութեր, չմշակված 
բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման 
մետաղներ գեղանկարչության, գեղազարդման 
նպատակների և գեղարվեստական տպա-
գրության համար.

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

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

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

(210) 20170296
(220) 01.03.2017
(730) ԻՄԳ Յունիվերս, ԼԼՍ, US 
(540) 

(511) 
դաս 41. զվարճությունների և ժամանցի 

(միջոցառումներ, հաղորդումներ, ծրագրեր, 
մրցույթներ) կազմակերպման ծառայություններ:

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

(210) 20170297
(220) 02.03.2017
(730) «Կրոմա գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 4/14, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

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

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

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.
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դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյունա բերական վերլուծումների և հետա-
զոտությունների ծառայություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման մշակում և զարգացում.

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

դաս 44. բժշկական ծառայություն-
ներ. անասնաբուժական ծառայություններ. 
մարդ կանց և կենդանիների հիգիենիկ և 
կոսմե տիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ.

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) 20170302
(220) 02.03.2017
(730) Տիգրան Սամվելի Ալեքսանյան, Երևան, 
Վարդանանց 6/1, բն. 15, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

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

(210) 20170303
(220) 02.03.2017

(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։
(554) Ծավալային նշան

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

(210) 20170305
(220) 03.03.2017
(730) Արինե Սուքիասյանս Սալմասի, Երևան, 
Կոմիտասի 12, բն. 77, AM 
(540) 

(511) 
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 

արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, 
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական 
սարքեր.

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

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի 
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր. 
պարանոցակապեր, սանձափոկեր և հագուստ 
կենդանիների համար.
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դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր 
պահպանման և փոխադրման համար. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված եղջյուր, 
ոսկոր, փղոսկր կամ սադափ. խեցի. ծովի 
փրփուր. սաթ.

դաս 24. գործվածքներ և դրանց 
փոխարինիչներ. սպիտակեղեն կենցաղային 
օգտագործման համար. մանածագործական 
կամ պլաստմասսայե վարագույրներ.

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

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկներ. զարդարանքներ մազերի համար. 
արհեստական մազեր.

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

դաս 35. մեծածախ կամ մանրածախ 
վաճառքի ծառայություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյու նա բերական վերլուծումների և 
հետա զոտությունների ծառայություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրային ապա-
հովման մշակում և զարգացում:

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

(210) 20170306
(220) 03.03.2017
(730) «Պտղնի գոլդ» ՍՊԸ, ՀՀ Կոտայքի մարզ, 
գ. Պտղնի, 1- ին փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. օշարակներ ըմպե-

լիքների համար. լիմոնադներ. ոչ ալկոհոլային 
կոկտեյլներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. հանքային և գազավորված ջրեր. 

դաս 33. գինիներ. լիկյորներ. մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. օղի. 
հայկական շամպայն. հայկական կոնյակ 
(բրենդի):

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

(210) 20170308
(220) 03.03.2017
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություն:

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

(210) 20170309
(220) 03.03.2017
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություն: 

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

(210) 20170310
(220) 03.03.2017
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություն: 

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

(210) 20170312
(220) 03.03.2017
(730) «Էլիտ գրուպ» ՍՊԸ հայաստանյան 
մասնաճյուղ, Սյունիքի մարզ, գ. Տեղ, փ. 39, 
տուն 1, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 32. բնական հյութեր, օշարակներ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20170314
(220) 06.03.2017
(730) «Ռոյալ ռուս» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. 
Արթիկ, Բաղրամյան 1, բն. 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտային արտադրանք:

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

(210) 20170315
(220) 06.03.2017
(730) «Ռոյալ ռուս» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. 
Արթիկ, Բաղրամյան 1, բն. 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտային արտադրանք: 

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

(210) 20170316
(220) 06.03.2017
(730) Հասմիկ Հարությունյան, Երևան, Աբովյան 
26, բն. 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ:

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

(210) 20170317
(220) 06.03.2017
(730) «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, 
Ամիրյան 20, բն.1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 21. շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
(554) Ծավալային նշան

--------------
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(210) 20170318
(220) 06.03.2017
(730) «Զոլոտոե պոլե» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, 
Ծաղկոց 9/19, AM 
(540) 

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

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա 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) 20170320
(220) 07.03.2017
(730) «Նուշիկյան ասոցիացիա» ՍՊԸ, Երևան, 
Սայաթ-Նովա 11-1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

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

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

(210) 20170322
(220) 07.03.2017
(730) «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ 
երևանյան մասնաճյուղ ԱՍ, Երևան, Զաքյան 5, 
17 ս., AM 

(540) 

(511) 
դաս 33. թունդ ալկոհոլային խմիչք։

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

(210) 20170323
(220) 07.03.2017
(730) «Էլեկտրոնային կառավարման ենթա-
կառուցվածքների ներդրման գրասենյակ» ՓԲԸ, 
Երևան, Կառավարական տուն 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. թվային ստորագրություններ.
դաս 42. էլեկտրոնային նույնականացման 

քարտերի ծրագրի սպասարկում. նույնա-
կանացման քարտերի ընթերցման ծրագրի 
սպասարկում:

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

(210) 20170324
(220) 07.03.2017
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(730) «Էլեկտրոնային կառավարման ենթա-
կառուցվածքների ներդրման գրասենյակ» ՓԲԸ, 
Երևան, Կառավարական տուն 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. թվային ստորագրություններ.
դաս 42. էլեկտրոնային նույնականացման 

քարտերի ծրագրի սպասարկում. նույնա-
կանացման քարտերի ընթերցման ծրագրի 
սպասարկում: 

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

(210) 20170325
(220) 07.03.2017
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ 
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գինու 
գործարան, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
--------------

(210) 20170326
(220) 07.03.2017
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ 
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գինու 
գործարան, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
--------------

(210) 20170327
(220) 07.03.2017
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ 
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գինու 
գործարան, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
--------------

(210) 20170348
(220) 13.03.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լուսինե 
Տրդատյան Կարապետի, Երևան, Սոֆիայի 
48/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. հաց, հրուշակեղեն և քաղցրավենիք:

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

(210) 20170349
(220) 13.03.2017
(730) «Նեյրոհաբ բիզնես ակադեմիա» ՍՊԸ, 
Երևան, Մ.Խորենացի 15, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդային գործակալու-

թյուն  ների ծառայություններ, շու կայի 
ուսումնասիրու թյուն, հետազոտու թյուն ներ 
գոր ծա րարու թյան (բիզնեսի) ասպա րեզում, 
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրա դրության) 
հետա զոտություններ, շուկայագիտական 
(մարքե թինգային) հետազոտություններ, 
խորհրդա տվություն գործարարության (բիզ նեսի) 
կազմակերպման և կառավարման հարցերով, 
մասնագիտական  խորհրդատվություն 
գործա  րարության (բիզնեսի) ասպարեզում, 
մար քեթինգ (շուկայավարում), օգնություն 
գործարարության (բիզնեսի) կառավարման 
հարցերում, գովազդային նյութերի տարածում, 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում, խորհրդատվություն գործարարության 
(բիզնեսի) կառավարման հարցերով, գործնական 
փորձաքննություն գործարարության (բիզնեսի) 
արդյունավետության փորձաքննական ծառա-
յություններ.

դաս 41. սեմինարների կազմակերպում 
և անցկացում, մասնագիտական կողմն-
որոշում (խորհուրդներ կրթության կամ 
ուսուցման հարցերով), մասնագիտական 
վերպատրաստում:

--------------
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

B23C5/00           3084  A

B67B 7/00          3085  A

C23C 14/00         3086  A

E04B 2/00           3087  A

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

         03-01                 407 S
         11-01                  408 S
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СООБЩЕНИЯ
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1856
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 15572, 21184, 22701
73 (1) Իրավատեր «Կլեոպատրա» ՍՊԸ, 0012, 
Երևան, Փափազյան 17, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Մակօ Գրուպ» 
ՍՊԸ, 0735, Արարատի մարզ, գ. Վ. Արտաշատ, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը    Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                       23.02.2017

_____________________

Գրանցում No 1857
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 1167733
73 (1) Լիցենզատու Մ.Դ.Վ.Ֆ. ՄԵԴԻԱ 
ԴԻԶԱՅՆ ՎԻՏԱԼ ՖԵՇՆ ԼԹԴ, Krinon, 16, 
CY-3110 Limassol, CY
73 (2) Լիցենզառու «Արմենիա վայն» գործարան 
ՍՊԸ, Հայաստանի Հանրապետություն, ք. 
Երևան, Չկալովի 43, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը           ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը     01.11.2016թ.-ից              
                                           մինչև 23.02.2020թ.

Գործողության տարածքը     Հայաստանի 
Հանրապետություն

Գրանցված է                         23.02.2017
_____________________

Գրանցում No 1858
Ապրանքային նշանի լիցենզիան չեղյալ 
հայտարարել
(11) Վկայական No 20949, 20948, 20947, 
12696
73 (1) Լիցենզատու  ՕՕՕ «Բուրգեր Ռուս», 
Ռուսաստանի Դաշնություն, ք. Մոսկվա 107023, 
Մեդովիյ նրբ. 5, շինություն 1, RU

73 (2) Լիցենզառու  «Բուրգեր Արմ» ՓԲԸ, 
ք.Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 26/1, 
Էրեբունի Պլազա Բիզնես Կենտրոն, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         27.02.2017

_____________________

Գրանցում No 1859
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR859242, IR904000, 
IR912266, IR1154810
73 (1) Լիցենզատու  Զիվենկո Սերգեյ 
Վիկտորովիչ, kv. 205, d. 33, Kutuzovsky pros-
pekt, RU-121165 Moscow, RU
73 (2) Լիցենզառու  «Սպիրիտ Մարկետ» ՍՊԸ, 
Երևան, Արշակունյաց փող. 2/6, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը       27.02.2020
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                          27.02.2017

_____________________

Գրանցում No 1860
Ապրանքային նշանի լիցենզիան չեղյալ 
հայտարարել
(11) Վկայական No 20746
73 (1) Լիցենզատու  «Սաս-գրուպ» ՍՊԸ, 
Երևան, Մաշտոցի 18, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Կայրոս» ՓԲԸ, ք. Երևան, 
Ամիրյան փ. 13, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         27.02.2017

_____________________
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Գրանցում No 1861
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12350, 12351
73 (1) Իրավատեր  Ռիդ Էլսևյեր Փրոփըրթիս 
Ինք., 1105 North Market Street, Suite 501, Wilm-
ington, Delaware, 19801, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԱրԻԷլԷքս 
Ինք., Seventh Floor, 230 Park Avenue, New York, 
New York 10169, U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         27.02.2017

_____________________

Գրանցում No 1862
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1162, 1163
73 (1) Իրավատեր  Օրիենթ  Տոկեյ Կաբուշիկի 
Կաիշա (Օրիենթ ՈՒոթչ Քո., ԼԹԴ), 1-6, Shin-
juku 4-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan, JP
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Սեյկո Էպսոն 
Կաբուշիկի Կաիշա (Սեյկո Էպսոն Քորփորեյշն), 
1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, 
Japan, JP
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        07.03.2017

_____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

1992                 08.08.2016
2001                 30.08.2016
2487        15.08.2016

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

2796       09.08.2016

2825       09.08.2016

2895       01.08.2016

2907       29.08.2016

2983       06.08.2016

2984       10.08.2016

2985       24.08.2016

3072       02.06.2016

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության

 դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

  270U          06.08.2016
  472U          14.08.2016

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 
     154S                23.08.2016
     262S               17.08.2016
     263S               07.07.2016

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) 2017.01 (11) 3084 (13) A
B23C5/00

(21) AM20160112 (22) 17.11.2016
(72) Алексан Арзуманян (AM), Ованнес Манукян (AM) 
(73) Алексан Арзуманян, 3102, Гюмри, Гогунца 
6, кв. 4а (AM) 
(54) Резцовая головка для чистовой обработки
(57) Изобретение относится к областям 
машиностроения и приборостроения.

Резцовая головка для чистовой обработки 
имеет корпус, резцовый элемент, расположенный 
в выемке корпуса и винт, фиксирующий в 
выемке корпуса резцовый элемент. Корпус 
имеет форму прямоугольного параллелепипеда, 
выполненная в корпусе выемка имеет форму 
параллелепипеда, от одного угла выемки 
выполнен продольный  разрез, образующий 
цангу, которая пересекает резьбовое отверстие 
фиксирующего винта. 

Расширяются рабочие возможности 
резцовой головки, 2 ил.

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3085 (13) A
B67B 7/00

(21) AM20160115 (22) 01.12.2016
(72) Валерий Карчикян (AM), Давид Карчикян (AM) 
(73) Валерий Карчикян, 0015, Ереван, Пароняна 
10, кв. 8а (AM) 
(54) Штопор
(57) Изобретение относится к бытовой технике, 
в частности, для открывания бутылок, укупо-
ренных корковыми пробками.

Штопор имеет корпус, выполненный в виде 
полого цилиндра, насадку для надевания на 
горлышко бутылки, установленный в корпусе 
по направлению вертикальной оси поршень, 
сопряженный с корпусом по всей поверхности 
соприкосновения  посредством правостороннего 
резьбового соединения. Поршень имеет на 
нижней поверхности  ограничивающий свое 
движение выступ и жестко закрепленный 
с ним винтовой наконечник, нарезка 
которого совпадает по шагу и направлению с 

резьбовым соединением поршня и корпуса, 
и взаимодействующую с ним рукоятку. В 
корпусе по направлению вертикальной оси 
установлена втулка, сделанная в виде полого 
цилиндра, на боковой поверхности которого 
сделаны вертикальные направляющие выемки 
и имеющая на нижнем конце кольцевой выступ. 
Втулка перемещается сквозь противоположные 
друг другу сквозные выемки, выполненные 
в цилиндрическом поршне. Секции между 
сквозными выемками поршня выполнены с 
возможностью свободного перемещения внутри 
вертикальных выемек втулки, причем, рукоятка 
жестко соединена с выходящим из корпуса 
втулки верхним концом.

Обеспечивается упрощение сборки штопора 
и удобство эксплуатации, 5 ил.

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3086 (13) A
C23C 14/00

(21) AM20160102 (22) 27.10.2016
(72) Артак Мкртчян (AM), Альпик Мкртчян (AM), 
Алексан Абраамян (AM), Ваче Налбандян (AM) 
(73) Артак Мкртчян, 0019, Ереван, пр. Баграмяна 
56, кв. 33 (AM) 
(54) Способ акустоплазменного пылеосаж-
дения в вакууме
(57) Изобретение относится к осаждению 
покрытий тугоплавких металлов и других 
материалов путем ионно-плазменного распы-
ления в акустоплазменной среде, и может быть 
использовано в областях микроэлектроники, 
приборостроения, машиностроения и в плазмо-
химических процессах.

Согласно способу между анодом и 
распыляющимся катодом возбуждают разряд, 
обеспечивая конденсацию потока плазмопара 
на мишени. В течении разряда в области 
соответствующих частот осуществляют 
низкочастотную модуляцию разрядного тока и 
напряжения, создавая в разрядном промежутке 
акустоплазменную среду, формирующую 
акустическую сверхрешетку. Акустоплазменную 

Сведения о выданных патентах
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среду создают в диоде, работающем с магнитной 
изоляцией или в магнетроне.

Повышается однородность потока 
плазмопара, управляется поток плазмопара, 
ускоряется процесс пылеосаждения.

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3087 (13) A
E04B 2/00

(21) AM20160121 (22) 15.12.2016
(72) Ара Петросян (AM), Арутюн Петросян (AM), 
Ашот Алавердян (AM) 
(73) ООО «Ар и Ар Дизайн Кнстракшн» (AM) 
(54) Способ возведения многослойной наруж-
ной стены
(57) Согласно способу при монтаже 
металлического каркаса с внешней стороны 
здания, с зазором, к торцу бетонных 
межэтажных перекрытий закрепляют профили, 
формируя внешний металлический каркас 
в виде легкой металлической тонкостенной 
конструкции. Закреплением профилей 

к бетонным межэтажным перекрытиям  
формируют внутренний металлический каркас. 
При установке внешнего слоя облицовочные 
элементы устанавливают так, чтобы между 
внутренней поверхностью облицовочных 
элементов и внешней поверхностью профиля 
внешнего каркаса оставался зазор. При 
установке промежуточного изоляционного 
слоя внутреннюю поверхность облицовочных 
элементов под давлением запенивают слоем 
пенополиуретана вплоть до исчезновения 
полостей между слоем пенополиуретана и 
задней стороной облицовочных элементов. 
Послойно добавляют пенополиуретан до 
заполнения пространства между облицовочными 
элементами и внутренним каркасом. При 
монтаже внутреннего слоя к внутреннему каркасу 
закрепляют листовые элементы внутреннего 
пользования.

Упрощается способ возведения стены, 
уменьшается вес стены, улучшаются 
эксплуатационные характеристики, 5 ил.
(74) А. Петросян

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

11 номер свидетельства
13 код вида документа
 S свидетельство на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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(51) 03-01 (11) 407              (13) S 
(21) 20160024  (22) 09.11.2016
(72) Карен Аревикян (AM) 
(73) Карен Овсепович Аревикян, Ереван, 
Давташен, 2-ой кв., 7/48 (AM) 
(54) Сумка-гранат

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 11-01 (11) 408 (13) S 
(21) 20170002  (22) 01.02.2017
(72) Анна Авагян (AM) 
(73) Анна Эдвардовна Авагян, Ереван, ул. Конд, 
дом 44 (AM) 
(54) Ювелирные изделия (20 вариантов)

_____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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