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ԳՅՈՒՏԵՐԳՅՈՒՏԵՐ



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

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

(51) 2019.01 (11) 3350 (13) A
E21C 39/00
G01N 33/00
G01N 3/00

(21) AM20190082 (22) 08.07.2019
(72) Սահակ Արզումանյան (AM), Լևոն 
Մանուկյան (AM), Անուշ Ղազարյան (AM), 
Գենադի Ղազարյան (AM) 
(73) «Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 
0010, Երևան, Խանջյան 19 (AM) 
(54) Կիրճերում կազմավորվող լցակույտերի 
մոդելավորման ստենդ
(57) Գյուտը վերաբերում է լեռնահանքային 
արդյունաբերությանը և կարող է օգտագործվել 
կիրճերում բազմաստիճան լցակույտերի  
կազմավորման ժամանակ մակաբացման 
ապարային զանգվածում լարվածային ուժերի 
տեղաբաշխման օրինաչափությունների ուսում-
նասիրման ժամանակ:

Կիրճերում կազմավորվող լցակույտերի 
մոդելավորման ստենդն ունի հետին մասի 
բարձրացման հնարավորությամբ տեղակայված 

ուղղանկյուն պրիզմայի տեսքով հիմնակմախք, 
որի հիմքը և հետին նիստը փակ են անշարժ 
պատերով։ Ստենդի  վերին և առջևի նիստերը 
բաց են։ Հետին պատի երկարությունը 
մեծ է հետին նիստի երկարությունից։ 
Կողմնային նիստերի պատերը հիմքի հետ 
կապված են հորիզոնական հոդակապերով՝ 
համապատասխան դիրքերում կողմնային 
նիստերի պատերը հետին պատին սևեռման 
հնարավորությամբ։ Հիմնակմախքի մնացած 
նիստերի պատերով ձևավորված ծավալում՝ 
համարժեք նյութի զանգվածի կենտրոնին 
ուղղաձիգ հարթության ամբողջ լայնությամբ 
տեղադրված են զույգ տվիչներ։ Զույգ տվիչներն 
իրար նկատմամբ թեքված են համարժեք նյութի 
և կենտրոնական ուղղաձիգ հարթության շփման 
անկյան կրկնապատիկի չափով:

Բարձրացվում է կիրճերում կազմավորվող 
լցակույտերում լեռնային զանգվածի լար-
վա  ծա  յին վիճակի փոփոխությունների 
օրի նա    չա  փու թյունների ուսումնասիրման արժա-
նահա վա տու թյունը, 3 նկ.։

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

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

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

21
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2019.01 (11) 569 (13) U
B02C 23/00

(21) AM20190084U (22) 11.07.2019
(72) Սերյոժա Պապյան (AM), Արամայիս Եսոյան 
(AM), Հայկ Հայրապետյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 74 (AM) 
(54) Կարտոֆիլահանի ակտիվ ռոտորային 
կոշտամանրիչ
(57) Օգտակար  մոդելը վերաբերում է 
գյուղատնտեսական մեքենաշինությանը, մաս-
նա վորապես` բերքահավաքի մեքենաներին:

Կարտոֆիլահանի ակտիվ ռոտորային 
կոշտամանրիչն ունի լիսեռներ` դրանց 
վրա տեղադրված բանվորական օրգան-
ներով: Սարքն ունի նաև անիվ՝ դրան 
ամրակցված  հողակառչիչներով: Անիվի ներսում 
տեղակայված է մոլորակային  մեխանիզմ: 
Մոլորակային մեխանիզմի արեգակնանիվի 
անվակունդերին  կոշտ միակցված են վռան-
ներ, որոնց մեջ սևեռված են բանվորական 
օրգանների բազմաերիթավոր լիսեռները:

Կրճատվում է ագրեգատի կանգառների 
վրա  ծախսված ժամանակը և նվազեցվում է 
մետաղատարությունը, 1 նկ.:

____________________

(51) 2019.01  (11) 570 (13) U
H01L 31/00

(21) AM20190102U (22) 26.08.2019
(72) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան (AM) 
(73) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան, 0069, 
Երևան, Ռուբինյանց 1ա, բն. 73 (AM) 
(54) Օպտիկական բևեռաչափ
(57) Բևեռաչափն ունի հաջորդաբար տեղա-
կայված կիզակետող և զտող հանգույցներ, 
ճառագայթը ձևափոխող հանգույց և 
օպտոէլեկտրոնային կերպափոխիչ, որին 
միացված է էլեկտրական ազդանշանի 
մշակման և ցուցանշման հանգույց, և 
ճառագայթը ձևափոխող հանգույցը պտտող 
սարք: Ճառագայթը ձևափոխող հանգույցն 
իրականացված է ընկնող ճառագայթին 

ուղղահայաց հարթությունում պտտվող 
բևեռացուցիչի տեսքով:

Ապահովվում է ճառագայթման ըստ 
բևեռվածության կազմի որոշման և բոլոր 
բաղադրիչների պարամետրերի չափման 
հնարավորությունը, բարձրացվում է չափման 
ճշգրտությունը, 3 նկ.: 

____________________

(51) 2019.01 (11) 571 (13) U
H04B 1/00

(21) AM20190101U (22) 26.08.2019
(72) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան (AM) 
(73) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան, 0069, 
Երևան, Ռուբինյանց 1ա, բն. 73 (AM) 
(54) Թույլ ազդանշանների ընդունիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է թույլ 
աղմուկային ազդանշանների ընդունմանը և 
գրանցմանը, կարող է օգտագործվել որպես 
զգայուն ռադիոմետր: 

Թույլ ազդանշանների ընդունիչն ունի 
մուտքերով զուգահեռ միացված սինքրոնացման 
բլոկ, ազդանշանային պարամետրոն, 
համափուլացման հանգույցից և գեներատորից 
կազմված սինքրոնացված գեներատոր: 
Գեներատորի ելքը անմիջապես միացված 
է ազդանշանային պարամետրոնի մղման 
մուտքին, իսկ նեցուկ պարամետրոնի միջոցով 
փուլային դետեկտորին: Փուլային դետեկտորի 
մուտքը միացված է ազդանշանային 
պարամետրոնի ելքին, որի կարգավորող 
մուտքին միացված է կոմուտացնող տարր: 
Սինքրոնիզացման բլոկի ելքի և կոմուտացնող 
տարրի միջև միացված է հաճախության 
բազմապատկիչ: Փուլային դետեկտորի ելքին 
միացված է ազդանշանի չափանիշային 
մշակման որոշիչ բլոկ: Նեցուկ պարամետրոնի 
ելքին առաջին փոխանջատիչով միացված է 
ամպլիտուդի տրամաչափիչ, որն էլ երկրորդ 
փոխանջատիչի միջոցով միացված է 
ազդանշանային պարամետրոնի մուտքին: 

Ապահովվում է թույլ աղմուկային 
ազդանշաններ ընդունելու հնարավորությունը, 
1 նկ.:

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11       վկայագրի համարը
13      փաստաթղթի տեսակի կոդը
        S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21      հայտի համարը
22      հայտի ստացման թվականը
23      ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24      գրանցման թվականը
31      առաջնային հայտի համարը
32      առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33      երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51      արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 
        (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55      արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 09-01 (11) 514  (13) S 
      09-02
(21) 20190025  (22) 07.08.2019
(72) Դավիթ Ավագյան (AM) 
(73) «ԱՐՄ-ՌՈՒՍ ԱԼԿՈ» ՍՊԸ (AM) 
(74) Ա. Նազարյան
(54) Տարա օղու համար (5 տարբերակ)
(55) 
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____________________



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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(210) 20181277  (111) 29866
(220) 09.08.2018 (151) 26.11.2019
   (181) 09.08.2028
(730) «Նազարյան քուլինգ սիսթեմ» ՍՊԸ, 
Երևան, Լազոյի 46/1, AM 
(442) 03.09.2018
(540) 

(526) «COOLING SYSTEMS» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 1. սառնագենտ.
դաս 7. սառնարանային ճնշակներ.
դաս 11. սառնապահարան, սառցարանային 

ապարատներ, սառնարանային ապարատներ և 
մեքենաներ, սառնախցիկներ, սառնարաններ.

դաս 37. սառնարանային սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում:

____________________

(210) 20181818  (111) 29867
(220) 15.11.2018 (151) 26.11.2019
   (181) 15.11.2028
(730) Փերըմաունթ Փիքչրս Քորփորեյշն, US 
(442) 01.02.2019
(540) 

(526) «HOTEL & RESORTS» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(511) 
դաս 43. ժամանակավոր բնակատեղով 

ապահովում. հյուրանոցների ծառայություններ. 
ընդհանուր նշանակության օբյեկտների ու 
սարքավորումների տրամադրում նիստերի, 
կոնֆերանսների, համագումարների և 
ցուցա հանդեսների անցկացման համար. 
բանկետային և հասարակական օբյեկտների 
ու սարքավորումների տրամադրում  հատուկ 
միջոցառումների անցկացման համար. 
հարմարությունների ու սարքավորումների 
տրամադրում նիստերի, կոնֆերանսների 
և ցուցահանդեսների անցկացման համար. 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում և 
ժամանակավոր բնակության այլ վայրերում:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20181902  (111) 29868
(220) 29.11.2018 (151) 26.11.2019
   (181) 29.11.2028
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«ՖարմՖիրմա «Սոտեքս», RU 
(442) 18.02.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. բալասաններ, բացառությամբ 

բժշկական նպատակների համար օգտա-
գործվողների. կոսմետիկական վազելին. 
մերսման ժելեր, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
կոսմետիկական կրեմներ. լոսյոններ կոսմե-
տիկական նպատակների համար. կոսմե-
տիկական դիմակներ. կոսմետիկական յուղեր. 
եթերային յուղեր. օճառներ. կոսմետիկական 
հավաքածուներ. կոսմետիկական լոսյոններով 
տոգորված անձեռոցիկներ. կոսմետիկա-
կան միջոցներ մաշկի խնամքի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ:
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դաս 5. անալգետիկներ. հակաբիոտիկներ. 
լրացված ճամփորդական դեղատուփեր. 
առաջին օգնության լրացված դեղատուփեր. 
բալզամներ (բալասաններ) բժշկական նպա-
տակների համար. դիետիկ նյութեր բժշկա-
կան նպատակների համար. վիտամինային 
հավելումներով սպեղանալաթեր. սննդային 
հավելումներ. պատիճներ դեղագործական 
նպատակների համար. դեղապատիճներ. 
դեղերով տոգորված կոնֆետներ. սառնա-
շաքարներ բժշկական նպատակների համար. 
կպչուն սպեղանիներ. լոսյոններ դեղագործա-
կան նպատակների համար. քսուքներ. քսուք-
ներ դեղագործական նպատակների համար. 
բուժիչ յուղեր. դեղամիջոցներ. դեղամիջոցներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներ մարդկանց համար. 
միքստու րաներ. ալյուր դեղագործական 
նպատակների համար. բուժիչ օճառներ. 
դիետիկ ըմպելիքներ բժշկական նպատակների 
համար. պաստեղներ դեղագործական 
նպատակների համար. վիրակապեր 
տաք կոմպրեսների համար. վիրակապեր 
կոմպրեսների համար. անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. վիտամինային պատրաս-
տուկներ. դեղագործական պատրաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար. դեղորայ քային 
պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
միկրոտարրերով պատրաստուկներ մարդ-
կանց և կենդանիների համար. դեղա գործական 
պատ րաստուկներ. քիմիա-դեղագործական 
պատրաստուկներ. քիմիական պատ-
րաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
դիետիկ սննդամթերք բժշկական նպա-
տակների համար. դեղագործական 
ապրանքներ. դեղամիջոցներով տոգորված 
անձեռոցիկներ. բուժական մերսման մոմեր. 
բժշկական մոմեր, դեղամոմեր. օշարակներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
օժանդակ միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. տոնուսը բարձրացնող միջոցներ 
(դեղային պատրաստուկներ). էլիքսիրներ 
(դեղագործական պատրաստուկներ)։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20181905  (111) 29869
(220) 29.11.2018 (151) 26.11.2019
   (181) 29.11.2028
(730) «ԷսԹիԷմ ֆէյշն» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 
27, բն. 14, AM 
(442) 18.02.2019
(540) 

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

____________________

(210) 20182077  (111) 29870
(220) 20.12.2018 (151) 26.11.2019
   (181) 20.12.2028
(730) Սթ. Ջոն Նիթս, Ինք., Կալիֆորնիա 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 01.03.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. արդուզարդի միջոցներ քրտնելու 

դեմ (արդուզարդի պարագաներ). բալզամներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. աղեր վաննաների համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների. պատրաստուկներ 
լոգանքի համար ոչ բժշկական նպատակ-
ների համար. կոսմետիկական դիմակներ. 
կոսմետիկական միջոցներ. կոսմետիկական 
կրեմներ. կոսմետիկական պատրաստուկ-
ներ. կոսմետիկական հավաքածուներ. 
կոսմետիկական մատիտներ. հոտազերծիչներ. 
լվացող միջոցներ, բացառությամբ արդյունա-
բերական և բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների. անուշաբույր 
ջուր (օդեկոլոն). եթերային յուղեր. արհես-
տական թարթիչներ. անուշաբույր ջուր 
և պարֆյումերային բուրավետ նյութեր. 
մազերի շամպուններ և լավորակիչներ. 
միջոցներ մազերը ներկելու համար. լոսյոններ 
մազերի համար. լաքեր մազերի համար. 
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պատրաստուկներ մազերն ուղղելու համար. 
բուսական էքստրակտներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. փայլ շրթունքների 
համար. շրթներկ. լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. միջոցներ գրիմ անելու 
համար. գրիմ. կոսմետիկական միջոցներ 
թարթիչները և հոնքերը ներկելու համար. 
կպչուն պիտակներ եղունգների համար. 
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար. լաքեր եղունգների համար. եղունգների 
լաքահանիչներ. կոսմետիկական յուղեր. 
յուղեր պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոց-
ների համար. օծանելիք. պատրաստուկներ 
սափրվելու համար. ժել և փրփուր սափրվելու 
համար. օճառներ. արևապաշտպան պատ-
րաստուկներ. արդուզարդի միջոցներ. 

դաս 9. պայուսակներ դյուրակիր համա-
կարգիչների համար. լուսանկարչական 
ապա րատների և լուսանկարչական պարա-
գաների հատուկ պատյաններ. սմարթ-
ֆոնների պատյաններ. նրբաքուղեր բջջային 
հեռախոսների համար. խաղային ծրագրեր 
համակարգիչների համար. համակարգ-
չային սարքավորումներ. համակարգիչներ. 
սմարթ ֆոնների ծածկոցներ. պլանշետ-
համա կարգիչների պատյաններ. թվային 
ֆոտոշրջանակներ. շարժական ներբեռնելի 
հավելվածներ առցանց վաճառքի և 
խրախուսական ծրագրերի համար. շարժական 
հավելվածների տեսքով ներբեռնելի ծրա-
գրային ապահովում առցանց վաճառքի 
և խրախուսական ծրագրերի համար. 
օպտիկական իրեր. ականջակալներ. անձնա-
կան դյուրակիր համակարգիչներ. մագնիսներ. 
ռադիոսարքեր. կշեռքներ. մոնոպոդներ 
(ձեռքի ամրակալաններ). սմարթ-ակնոցներ. 
սմարթֆոններ. սմարթ-ժամացույցներ. խորա-
զննման սարքեր և մեքենաներ. ակնոցների 
պատյաններ. ակնոցների շղթաներ. ակնոցների 
նրբաքուղեր. ակնոցների ապակիներ. 
ակնոցների շրջանակներ. քթակնոցներ 
(պենսնե). արևապաշտպան ակնոցներ. ՀՀԴ 
(USB) ֆլեշ- կրիչներ.

դաս 14. ապարանջաններ (թանկարժեք 
իրեր). կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). 
հուռութներ բանալիների օղակների համար 
և կախազարդեր ոսկերչական իրերի 
համար. ժամացույցներ (բացառությամբ 

ձեռքի). թևքաճարմանդներ. ականջօղեր. 
ժամանակաչափ սարքեր. ոսկերչական իրեր. 
զարդատուփեր. օղակներ բանալիների համար 
(անջատովի օղակներ կախազարդերի կամ 
դեկորատիվ զարդերի համար). վզնոցներ 
(թանկարժեք իրեր). մարգարիտ (թանկարժեք 
իրեր). գնդասեղներ (թանկարժեք իրեր). 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ազնիվ մետաղներ և ազնիվ մետաղների 
համահալվածքներ. մատանիներ (թանկարժեք 
իրեր). փողկապների սեղմիչներ. փողկապների 
գնդասեղներ. ժամացույցների ապարանջաններ. 
ձեռքի ժամացույցներ. ժամացույցների 
շղթաներ. ժամացույց – ապարանջաններ.

դաս 16. ալբոմներ. ծանուցագրեր 
(գրասենյակային). բուկլետներ. գրքեր. 
օրացույցներ. ստվարաթուղթ. քարտեր. 
կատալոգներ. գծագրոցներ սեղմիչներով. 
գրա ֆինների թղթե տակդիրներ. 
կոմիքսների գրքույկներ. գծագրական 
գործիքներ. բլոկնոտներ (նոթատետրեր) 
նկարչության, գծագրության համար. ծրարներ 
(գրասենյակային ապրանքներ). թղթե 
կոսմետիկ անձեռոցիկներ. գծանկարչական 
տպագիր նյութեր. շնորհավորական բացիկներ. 
վճարագրերի գրքույկների բռնիչներ. թղթից 
կամ ստվարաթղթից պիտակներ. արկղիկ 
պանակներ նամակագրության համար. 
սեղմիչներ թղթադրամների համար. անձը 
հաստատող փաստաթղթերի բռնիչներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր). թուղթ. թղթե ժապավեններ, 
բացառությամբ արդուզարդեղենի կամ մազերի 
զարդերի. թղթերն ամրացնելու հարմարանքներ 
(ամրակներ). անձնագրերի կազմեր. 
գրչատուփեր. մատիտ սրելու հարմարանքներ 
(էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական). մատիտներ. 
գրչակոթեր. գրչածայրեր (գրասենյակային 
պարագաներ). հենակալներ լուսանկարների 
համար. լուսանկարներ. փոստային բացիկներ. 
ազդագրեր, պլակատներ. թղթե կամ 
ստվարաթղթե ցուցանակներ. երգարաններ. 
թղթագրենական ապրանքներ. թղթե 
անձեռո ցիկներ գրիմը հեռացնելու համար. 
փաթեթավորման թուղթ. գրելու կավիճ. գրելու 
պիտույքներ. գրենական պիտույքներ. տետրեր.

դաս 18. պայուսակներ ատլետիկայի 
համար, սպորտային պայուսակներ. տափակ 
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ճամպրուկներ փաստաթղթերի համար 
արհեստական կաշվից. կաշվե տափակ 
ճամպրուկներ փաստաթղթերի համար. 
պայուսակներ. ծովափի պայուսակներ. թղթա-
պայուսակներ (կաշեգալանտերեա). այցե-
քարտերի պատյաններ. պայուսակներ 
փոխադրման (տեղափոխման) համար, մեծ 
պայուսակներ. կլատչ պայուսակներ. վզնոցներ, 
շնակապեր և հագուստ կենդանիների 
համար. դատարկ վաճառվող պիտոյատուփեր 
կոսմետիկական պարագաների համար. իրերի 
տոպրակ. կանացի երեկոյան պայուսակներ. 
պորտպլեդներ. կանացի պայուսակներ. 
արհեստական կաշվից օղակներ բանալիների 
համար (անջատովի օղակներ կախազարդերի 
կամ դեկորատիվ զարդերի համար). 
բանալիների պատյաններ. կաշվե պայուսակներ 
և պայուսակներ արհեստական կաշվից.  կաշվե 
տուփեր. կրեդիտ քարտերի կաշվե պատյաններ 
(դրամապանակներ). ճամփորդական սնդուկներ 
և ճամպրուկներ (ուղեբեռի), ուղեպայուսակներ. 
փոստատարի պայուսակներ. գիշերակացի 
համար նախատեսված գիշերային պարա-
գաների ճամփորդական պայուսակներ. 
արևի հովանոցներ. քսակներ. երկար փոկով 
ուսապայուսակներ. տնտեսական պայու-
սակներ. փոկեր կանացի պայուսակների 
համար. ուղեբեռի համար նախատեսված 
ճամփորդական սնդուկների, ճամպրուկների և 
պայուսակների փոկեր. հովանոցներ. դատարկ 
վաճառվող պիտույքատուփեր հարդարանքի 
իրերի համար. դրամապանակներ. դաստակի 
վրա կրելուն հարմարեցված քսակներ.

դաս 20. փչովի մահճակալներ, ոչ 
բժշկական նպատակներով. բազմոցի փչովի 
բարձեր, բացառությամբ բժշկականի. փչովի 
ներքնակներ, բացառությամբ բժշկականի. փչովի 
բարձեր, բացառությամբ բժշկականի. բամբուկե 
գալարավարագույրներ. հյուսած զամբյուղներ 
(կողովներ, տուփեր) մթերք տեղափոխելու 
համար. ոչ մետաղական զամբյուղներ. 
դեկորատիվ վարագույրներ ուլունքից. 
անկողնային պարագաներ, բացառությամբ 
սպիտակեղենի. մահճակալներ. նստարաններ 
(կահույք). ոչ մետաղական սնդուկներ. դրոցներ 
գրքերի համար (կահույք). գրապահարաններ. 
փայտից կամ պլաստմասսայից արկղեր. ոչ 
մետաղական բարձակներ կահույքի համար. 
պառկելաթոռներ. արկղեր խաղալիքների 

համար. կոմոդներ. միս կտրատելու 
համար կոճղեր (սեղաններ). կախարաններ 
հագուստի համար. ոչ մետաղական կեռիկներ 
հագուստի համար. հագուստի կախիչներ 
(կահույք). պատվանդաններ (կահույք). ոչ 
մետաղական բեռնարկղեր (պահեստավորման 
և տեղափոխման համար). զգեստների 
կանգնակներ (կիսանդրիներ). պատյաններ 
հագուստի համար (պահոց). հանդերձարաններ 
(զգեստապահարաններ). օրորոցներ.  տարա-
ներ ապակի և ճենապակի տեղափոխելու 
համար. մանկական մահճակալներ. կեռիկներ 
վարագույրների համար. ուղղորդիչներ վարա-
գույրների համար. վարագույրների քիվեր. 
անվիկներ վարագույրների համար. կապեր 
վարագույրների համար. բազմոցի բարձեր. 
բացովի թեթև բազկաթոռներ. գրասեղաններ 
(կահույք). սպասարկման անվավոր սեղաններ 
(կահույք). հայտարարությունների տախտակ-
ներ. ցուցափեղկեր. սեղաններ նկարելու, 
գծագրելու համար. արդուզարդի սեղաններ. 
պլաստմասսայե եզրեր կահույքի համար. 
քարգահներ ասեղնագործության համար. 
ոչ էլեկտրական հովհարներ. պահարաններ 
փաստաթղթերի համար. ձկնորսական 
զամբյուղներ. ծաղկարկղեր (կահույք). 
աթոռակներ ոտքերի համար. կահավորանք 
(կահույք). ոչ մետաղական ֆուրնիտուր 
կահույքի համար. դարակներ կահույքի 
համար. դարակներ բոլորագլխարկների 
համար. բարձր աթոռներ մանկիկների համար. 
մանկական քայլավարժանքի սայլակներ. 
փչովի կահույք. իրեր չմշակված կամ մասնակի 
մշակված փղոսկրից. ցուցասեղաններ թան-
կարժեք իրերի համար. տնակներ տնային 
կենդանիների համար. ոչ մետաղական և ոչ 
քարից փոստարկղեր. դարակներ ամսագրերի 
համար. մանեկեններ. ներքնակներ. հայելի-
ներ. նորածիններին տեղափոխելու կողովներ. 
տարբերիչ ոչ մետաղական թիթեղիկներ. բներ 
տնային կենդանիների համար. բներ տնային 
թռչունների համար. բարձիկներ տնային 
կենդանիների համար. պառկելաթախտեր 
տնային կենդանիների համար. շրջանակներ 
նկարների համար. բարձեր. հատակի գոր-
գիկներ քնելու համար. ցածրադիր օթոցներ 
(բազմոցներ). բաձր կանգնող գրասեղաններ 
(կահույք). նոտակալներ. աթոռակներ. սեղան-
ներ. կանգնակներ հովանոցների համար. 
զգեստապահարաններ.
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դաս 21. հղկանյութով բարձիկներ խոհանոցի 
համար. հղկանյութով սպունգներ կաշին 
մաքրելու համար. կենցաղային զամբյուղներ. 
խոհանոցային վրձիններ, խոհանոցային 
խոզա նակներ. խոհանոցային շերեփներ. 
հարիչներ (ոչ էլեկտրական). գարեջրի 
գավաթներ. գինու բաժակներ և գավաթներ. 
շիշ բացելու էլեկտրական և ոչ էլեկտրական 
հարմարանքներ. մեծ շշեր. ճաշամաններ 
(թասեր). արկղեր թղթե անձեռոցիկներ 
մատուցելու համար. ապակե արկղեր. հացի 
կենցաղային զամբյուղներ. հաց կտրատելու 
տախտակներ. հացամաններ. խոզանակներ. 
կարագամաններ. վանդակ ներսենյակային 
կենդանիների համար. կաղապարներ 
թխվածքի համար. մարիչներ մոմերի համար. 
մոմակալներ. պնակներ մոմակալների և 
աշտանակների համար. մեխանիկական 
խոզանակներ գորգերի համար. կաթսաներ. 
մանր չինական զարդարանքներ ճենապակուց. 
փայտիկներ ուտելիս օգտագործելու համար. 
ջրամանների ոչ թղթե և ոչ մանածագործ վածքից 
տակդիրներ. կոկտեյլի ձեռքով թափահարելու 
խառնիչներ. ձողիկներ կոկտեյլների համար. 
սրճաղացներ (ձեռքով կառավարվող). սուրճի 
ոչ էլեկտրական զտիչներ. ոչ էլեկտրական 
սրճեփներ. ոչ էլեկտրական սրճամաններ. 
սանրերի պատյաններ. սանրեր. սանրեր 
կենդանիների համար. կենցաղային կամ 
խոհանոցային տարողություններ. դանակներ 
թխվածքներ կտրելու համար (խոհանոցային 
պարագաներ). տուփեր թխվածքների համար. 
ամանեղեն սնունդը ջերմամշակելու համար. 
խոհանոցային սպասք սնունդ պատրաստելու 
համար. խոհանոցային սպասք. կոսմետիկական 
մածկաթիակներ, կոսմետիկական թիակներ. 
տնային պարագաներ կոսմետիկայի համար. 
գավաթիկներ. խոհանոցային տախտակներ 
կտրատելու համար. ջրամաններ. կափարիչներ 
ամանների համար. սկուտեղներ. սպասք 
լվանալու խոզանակներ. միանգամյա օգտա-
գործման ափսեներ. բաժակներ ըմպելիքների 
համար. ձողիկներ խմելու համար, ձողիկներ 
համտեսելու համար. սպիտակեղենի չորու-
ցիչներ. ոչ էլեկտրական փոշեորսիչներ. փոշի 
մաքրելու լաթեր. դրոցներ ձվերի համար. 
էլեկտրական սանրեր. փոքրիկ խոզանակներ 

հոնքերի համար. թարթիչների խոզանակ-
ներ. փետրե փոքր ավելներ. սրվակներ. 
ծաղկամաններ. թավաներ. ձագարներ. ապակե 
գնդեր. ապակե տարողություններ և տարաներ. 
ապակյա ամանեղեն, իրեր ապակուց. 
ձեռնոցներ տնային տնտեսության համար. 
խոհանոցային քերիչներ. դույլեր սառույցի 
համար. պաղպաղակի գդալներ. կաղապարներ 
սառույցի համար. ունելի սառույցի համար. 
կաղապարներ (խոհանոցային սպասք). 
լիկյորի սպասքակազմեր. տուփեր նախաճաշի 
համար. դիմահարդարման վրձիններ. շպարը 
մաքրելու հարմարանքներ. դիմահարդար-
ման սպունգներ. խոհանոցային հավանգներ. 
գավաթներ. փոքրիկ խոզանակներ եղունգների 
համար. խոհանոցային ձեռնոցներ, խորոված 
անելու ձեռնոցներ. թղթե սկուտեղներ. տոպ-
րակներ հրուշակեղենը զարդարելու համար. 
հեղուկացիրներ օծանելիքների համար. սափոր-
ներ (կժեր). սեղանի սպասքի տակ դրվող ոչ 
թղթե և ոչ մանածագործվածքից անձեռո-
ցիկներ. դիմափոշի քսելու աղվափնջիկներ. 
գրտնակներ խմորի համար (տնային). 
ունելիներ աղցանի համար. աղամաններ. 
կաթսայիկներ (սպասք). կոշիկի կաղապարներ 
(լայնացնելու համար). օճառամաններ. 
օճառի բաշխիչներ. խոհանոցային փոքրիկ 
թիակներ. սպասք համեմունքների համար. 
բռնիչներ սպունգների համար. բռնիչներ 
անձեռոցիկների համար. ափսեներ. սեղանի 
վրայի ոչ թղթե և ոչ մանածագործվածքից 
տակդիրներ. սեղանի սպասք, բացառությամբ 
դանակների, պատառաքաղների և գդալների. 
գարեջրի կափարիչով գավաթներ. թեյի 
կապոցների բռնիչներ. տուփեր թեյի համար. 
ջերմակներ թեյնիկների համար. թեյը 
թրմելու գնդիկներ. թեյաքամիչներ. թրմելու 
թեյամաններ. ջերմամեկուսիչ տարողություններ 
սննդամթերքի համար. ատամի խոզանակներ. 
բռնիչներ ատամնաքչփորիչների համար. 
ատամնաքչփորիչներ. աղբարկղեր. կենցա-
ղային սպասք. սկուտեղ-ափսեներ բանջարե-
ղենի համար. սառույց և սառույցով ըմպելիքներ 
պատրաստելու մետաղական անոթներ. լվացքի 
տախտակներ. լվացքի տաշտեր. զամբյուղներ 
թղթերի համար. գեղարվեստական իրեր 
ճենապակուց, խեցեղենից, հախճապակուց, 
թրծակավից կամ ապակուց.
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դաս 24. բարձր ջերմաստիճանում 
կպչող կպչուն գործվածքներ. բաններներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից. 
լողանալու սպիտակեղեն (բացառությամբ 
հագուստի). մարմին լվանալու թաթմաններ. 
վերմակներ, ծածկոցներ. անկողնու ծածկոցներ. 
անկողնու սպիտակեղեն. վերմակներ տնային 
կենդանիների համար. բամբակե գործվածքներ 
պանրի փաթաթվածքի համար. գործվածքներ 
թավաթելից. կտավ. մանածագործվածքից 
ամանատակեր. բամբակե գործվածքներ. 
պլաստմասսայե ծածկոցներ կահույքի 
համար. բազմոցի բարձերի ծածկոցներ. 
պատյաններ կահույքի համար. կամկայե 
(նախշավոր) գործվածքներ. ծանր վարա-
գույրներ. աղվափետուրից վերմակներ, 
ծածկոցներ. նախշավոր կտոր ուղեգորգերի 
(ուղելաթերի) համար. գործվածքներ, նյութեր 
մանածագործվածքի համար. թաղիք. վուշե 
գործվածքներ. ներքնակերեսներ. սեղանի ոչ 
թղթե նեղ սփռոցիկներ. սեղանի սպիտակեղեն, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածի. 
սեղանի անձեռոցիկներ մանածագործվածքից. 
սփռոցներ, բացառությամբ թղթից պատրաստ-
վածների. սրբիչներ մանածագործվածքից. 
մանածագործական երեսպատման նյութեր 
պատերի համար. բրդե գործվածքներ.

դաս 25. գոգնոցներ (հագուստ). բանդա-
նաներ (պարանոցի թաշկինակներ). բաղնիքի 
խալաթներ. լողագլխարկներ. լողափի զգեստ-
ներ. գոտիներ (հագուստ). բերետներ. գոտի-
ներ (ներքնազգեստ). ձգման միջոցով 
մար մինը նիհարեցնող ներքնազգեստ. 
բռնցքա մարտիկների վարտիքներ. կրծկալներ. 
լիֆեր. գլխարկներ, գդակներ. հագուստ. 
մանտո. հագուստի օձիքներ. սեղմիրաններ 
(ներքնազգեստ). զգեստներ. խալաթներ. 
ականջակալներ (հագուստ). կոշիկ. մորթիներ 
(հագուստ). զանգապաններ. ձեռնոցներ 
(հագուստ). բոլորագլխարկներ. գլխակապեր 
(հագուստ). գլխարկներ. տրիկոտաժեղեն. 
բաճկոններ (հագուստ). հագուստ ջերսիից. 
կիմոնո. նորածնի օժիտ (հագուստ). սռնա-
պաններ (գամաշներ՝ տաք գուլպաներ 
կոճերից մինչև ծնկները). լեգինսներ (շալվար). 
մարմնամարզական կիպ նստող զգեստ. կա նացի 
ներքնազգեստ. թիկնոցներ. թաթմաններ. կաշ-
նեներ. փողկապներ. վերնազգեստ. բլուզներ. 

վերարկուներ. պիժամաներ. կիսատաբատներ 
(ներքնազգեստ). տաբատներ. գլխանոցով 
բաճկոն. տակի շրջազգեստներ. պոնչոներ. 
սանդալներ. սարիներ. սարոնգներ. շարֆեր. 
վզպատներ. մարմնի թերությունները քողարկող 
ներքնազգեստ. շալեր. շապիկներ (բլուզներ). 
կոշիկներ. շրջազգեստներ. կիսատաբա-
տաձև շրջազգեստներ. դիմակներ քնելու 
համար. տնային կոշիկներ. կիսավարտիքներ. 
կարճագուլպաներ. գուլպաներ (երկար). 
կոստյումներ. սվիտերներ, պուլովերներ. 
լողազգեստներ. բոդի (կանացի ներքնազգեստ). 
կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. զուգագուլպաներ. 
չալմաներ. կիսավարտիքներ. ներքնազգեստ. 
բաճկոնակներ. անջրանցիկ հագուստ.

դաս 26. օղակապեր մազերի համար. 
կոճակներ. հուռութներ (կախազարդեր), բացի 
թանկարժեք իրերի, բանալիների օղակների 
կամ շղթաների համար նախատեսվածներից. 
դեկորատիվ իրեր մազերի համար. գործված, 
հյուսված կամ ոլորված իրեր հարդարման, 
վերջնամշակման և զարդարման համար. 
ձգուն ժապավեններ. ասեղնագործած իրեր. 
փետուրներ (հագուստի պարագաներ). 
ժաբոներ (ժանյակավոր իրեր). ծոպեր. 
ոսկով ասեղնագործված իրեր. մազակապեր. 
ծամկալներ մազերը գանգրացնելու համար. 
սեղմիչներ մազերի համար. ծամկալներ. 
հերակալներ. մազերի ժապավեններ. տրեզ. 
շքերիզային իրեր. կոճակ-խորհրդանշաններ. 
ոչ թղթյա ժապավեններ և ժապավենակապեր 
նվերները փաթեթավորելու համար. արծաթով 
ասեղնագործած իրեր. բոլորածալեր կանացի 
հագուստի համար. բրդե քուղեր. պսակներ 
արհեստական ծաղիկներից.

դաս 35. գովազդ. գովազդ փոստով. 
սպառողների խրախուսական և հավատար-
մության ծրագրերի կազմակերպում, անցկացում 
և տրամադրում ապրանքների խառը տեսա-
կանու վաճառքին օժանդակելու համար. 
առ ցանց վաճառատեղի տրամադրում ապրանք-
ներ և ծառայություններ գնողներին և  վաճառող-
ներին. մանրածախ առևտրի ծառայություն ների, 
ինչպես նաև առցանց մանրածախ առևտրի 
ծառայությունների տրամադրում ապրանք-
ների խառը տեսականու վաճառքի համար. 
առցանց մանրածախ առևտրի խանութների 
ծառայություններ.  առցանց մանրածախ 
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առևտրի խանութների ծառայություններ, որոնք 
վերա բերում են կոսմետիկական միջոցներին, 
անձնական խնամքի պարագաներին, oծա-
նելիքին, արևապաշտպան ակնոցներին, 
ներբեռնելի շարժական հավելվածներին, 
ծրագրային ապահովմանը, շարժական 
սար քերի, ինչպես նաև դյուրակիր մեդիա-
նվագարկիչների պարագաներին, ոսկերչա-
կան իրերին, ձեռքի ժամացույցներին, 
թղթագրենական ապրանքներին, թղթե 
ապրանք ներին, պայուսակներին, քսակներին, 
դրամապանակներին, ճամփորդական սնդուկ-
ներին և ճամպրուկներին (ուղեբեռի), ուղե-
պայուսակներին, կահավորանքին (կահույք), 
հայելիներին, նկարների շրջանակներին, 
կենցաղային պարագաներին, խոհանոցային 
սպասքին, գործվածքներին, հագուստին, 
գլխարկներին, գդակներին, կոշիկներին, 
կոճակներին, ժանյակներին, տրեզներին, 
շքերիզային իրերին և ասեղնագործած 
իրերին. մանրածախ վաճառքի նպա-
տակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրա տվամիջոցներով. մանրածախ ծառայու-
թյուններ, այն է՝ մանրածախ առևտրի 
խանութների ծառայություններ, որոնք 
վերաբերում են կոսմետիկական միջոց-
ներին, անձնական խնամքի պարագաներին, 
oծանելիքին, արևապաշտպան ակնոցներին, 
ներբեռնելի շարժական հավելվածներին, 
ծրագրային ապահովմանը, շարժական 
սարքերի, ինչպես նաև դյուրակիր մեդիա-
նվագարկիչների պարագաներին, ոսկեր-
չական իրերին, ձեռքի ժամացույցներին, 
թղթագրենական ապրանքներին, թղթե 
ապրանքներին, պայուսակներին, քսակներին, 
դրամապանակներին,   ճամփորդական սնդուկ-
ներին և ճամպրուկներին (ուղեբեռի), ուղե-
պայուսակներին, կահավորանքին (կահույք), 
հայելիներին, նկարների շրջանակներին, 
կենցաղային պարագաներին, խոհանոցային 
սպասքին, գործվածքներին, հագուստին, 
գլխարկներին, գդակներին, կոշիկներին, 
կոճակներին, ժանյակներին, տրեզներին, 
շքերիզային իրերին և ասեղնագործած 
իրերին. մանրածախ առևտրի խանութների 
ծառայություններ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20182135  (111) 29871
(220) 28.12.2018 (151) 26.11.2019
   (181) 28.12.2028
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., HR 
(442) 18.03.2019
(540) 

(526) ® նախազգուշական մակնշումն ինքն ուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, բաց և մուգ վարդագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. պարֆյումերիային արտադրանք. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ. արդու-
զարդի միջոցներ.

դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար. 
դեղեր. սննդային հավելումներ և դիետիկ 
պատրաստուկներ. դիետիկ և սննդարար 
հավելումներ. բժշկական նպատակներով 
օգտագործվող դիետիկ սննդամթերք. դիետիկ 
ապրանքներ հաշմանդամների համար. 
բժշկական օգտագործման համար հար-
մարեցված դիետիկ միջոցներ. դեղագործական 
պատրաստուկներ մարդու օգտագործման 
համար. քիմիա-դեղագործական պատրաս-
տուկներ. դեղագործական  պատրաստուկներ. 
արդուզարդի բուժիչ պատրաստուկներ. 
բժշկական պատրաստվածքներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20182137  (111) 29872
(220) 28.12.2018 (151) 26.11.2019
   (181) 28.12.2028
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(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., HR 
(442) 18.03.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ գունով:
(511) 

դաս 3. պարֆյումերիային արտադրանք, 
կոսմետիկական պատրաստուկներ, արդու-
զարդի միջոցներ.

դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար. 
դեղեր. սննդային հավելումներ և դիետիկ 
պատրաստուկներ. դիետիկ և սննդարար 
հավելումներ. բժշկական նպատակներով 
օգտագործվող  դիետիկ սննդա մթերք. 
դիետիկ ապրանքներ հաշմանդամների 
համար. բժշկական օգտագործման 
համար հարմարեցված դիետիկ միջոցներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ մարդու 
օգտա գործման համար. քիմիա-դեղա-
գործական պատրաստուկներ. դեղագործական  
պատրաստուկներ. արդուզարդի բուժիչ 
պատրաս տուկներ. բժշկական պատ-
րաստվածքներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20182138  (111) 29873
(220) 28.12.2018 (151) 26.11.2019
   (181) 28.12.2028
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., HR 
(442) 18.03.2019
(540) 

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

դաս 3. պարֆյումերիային արտադրանք, 
կոսմետիկական պատրաստուկներ, արդու-
զարդի միջոցներ.

դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար. 
դեղեր. սննդային հավելումներ և դիետիկ 
պատրաստուկներ. դիետիկ և սննդարար 

հավելումներ. բժշկական նպատակներով 
օգտագործվող  դիետիկ սննդամթերք. դիետիկ 
ապրանքներ հաշմանդամների համար. 
բժշկական օգտագործման համար հար-
մարեցված դիետիկ միջոցներ. դեղագործական 
պատրաստուկներ մարդու օգտագործման 
համար. քիմիա-դեղագործական պատրաս-
տուկներ. դեղագործական  պատրաստուկներ. 
արդուզարդի բուժիչ պատրաստուկներ. 
բժշկական պատրաստվածքներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20182139  (111) 29874
(220) 28.12.2018 (151) 26.11.2019
   (181) 28.12.2028
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., HR 
(442) 18.03.2019
(540) 

(526) Բացի «ДРАМИНА» բառից մնացած 
բոլոր բառային տարրերը և թվերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, դեղին, բաց և մուգ մանուշա-
կագույն, բաց և մուգ կանաչ, բաց և մուգ նարնջա-
գույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. պարֆյումերիային արտադրանք, 
կոսմետիկական պատրաստուկներ, արդու-
զարդի միջոցներ.

դաս 5. դեղամիջոցներ մարդու համար. 
դեղեր. սննդային հավելումներ և դիետիկ 
պատրաստուկներ. դիետիկ և սննդարար 
հավելումներ. բժշկական նպատակներով 
օգտագործվող դիետիկ սննդամթերք. 
դիետիկ ապրանքներ հաշմանդամ-
ների համար. բժշկական օգտագործման 
համար հարմարեցված դիետիկ միջոց-
ներ. դեղագործական պատրաստուկներ 
մարդու օգտա գործման համար. քիմիա-
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դեղագործական պատրաստուկներ. դեղագոր-
ծա կան պատրաստուկներ. արդուզարդի 
բուժիչ պատրաստուկներ. բժշկական 
պատրաստվածքներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20190103  (111) 29875
(220) 23.01.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 23.01.2029
(730) Ալիբաբա Գրուպ Հոլդինգ Լիմիթիդ, KY 
(442) 18.02.2019
(540) 

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

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր և գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրեր. ծրագրային 
արտադրանք երրորդ անձանց համար կամ 
երրորդ անձանց կողմից էլեկտրոնային 
վճարումներ կատարելու համար. իսկության 
ստուգման և հաստատման ծրագրային 
արտադրանք. համացանցում տրամադրվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
ինտերակտիվ զվարճանքի համակարգչային 
ծրագրեր, որոնք թույլ են տալիս օգտատերերին 
դիտարկել, լսել և խաղալու փորձ ձեռք բերել 

ձայնա-, տեսա- և տեսալսողական տարրերի 
ցուցադրության կարգավորման և ընտրելու 
միջոցով. ներբեռնվող ձայնա-, տեսա- և 
տեսալսողական ֆայլեր և գրառումներ 
մուլտիմեդիային զվարճանքի ծրագրերի 
և բովանդակության տեսքով. առցանց 
էլեկտրոնային հրատարակություններ (ներ-
բեռնվող համացանցից, կամ համակարգչային 
ցանցից, կամ համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարից). ծրագրային ապահովում 
հաղորդագրությունների փոխանակման 
համար. ֆայլերի համատեղ օգտագործման 
ծրագրային ապահովում. կապի ծրագրային 
ապահովում տվյալների, ձայնային, 
տեսանյութերի, պատկերների և գրաֆիկական 
տարրերի էլեկտրոնային փոխանցման համար 
համակարգչային, շարժական, անլար և 
հեռակապի միջոցով. ծրագրային ապահովում 
հավելվածների տեսքով շարժական սարքերի 
և համակարգիչների համար. ծրագրային 
ապահովման հավելվածներ շարժական 
սարքերի համար. ծրագրային ապահովում 
պատկերների, գրաֆիկական տարրերի, 
ձայնա-, տեսանյութերի և տեքստերի մշակման 
համար. ներբեռնվող համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք համացանցի 
միջոցով տեղեկատվության, տվյալների, 
փաստաթղթերի, ձայնի և պատկերի 
էլեկտրոնային փոխանցման դյուրացման 
համար. ներբեռնվող համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանք, որը թույլ է տալիս 
օգտատերերին մասնակցելու համացանցային 
տեխնոլոգիայի վրա հիմնված հանդիպումներին 
և դասընթացներին՝ վեբ-զննարկիչի (բրաուզերի) 
միջոցով տվյալներին, փաստաթղթերին, 
պատկերներին և կիրառական ծրագրերին 
մուտքի հնարավորությամբ. ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
հեռադիր համակարգիչներ և համակարգչային 
ցանցեր մուտք գործելու, դրանց դիտելու և 
վերահսկելու համար. ներբեռնվող ամպային 
տեխնոլոգիաների ծրագրային ապահովում. 
ներբեռնվող ամպային տեխնոլոգիաների վրա 
հիմնված ծրագրային ապահովում. ներբեռն-
վող էլեկտրոնային հրատարակություններ. 
համա կարգչին կցվող արտաքին սարքեր. 
դյուրակիր համակարգիչներ. լափ թոփ 
համակարգիչներ. շարժական համա-
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կարգիչներ. ձեռքի համակարգիչներ. 
անձնական թվային քարտուղարներ. 
անձնական մեդիանվագարկիչներ. շարժական 
հեռախոսներ. սմարթֆոններ. թվային 
խցիկներ. մարտկոցներ, լիցքավորող սարքեր 
կուտակիչների համար. համակարգչային 
աշխատա կայաններ. համակարգչային սպա-
սարկիչներ (սերվերներ). համակարգիչների և 
հեռակապի սարքավորանք. համակարգչային 
ցանցային հարմարիչներ, փոխանջատիչներ, 
երթուղարարներ և կենտրոնացնող հան-
գույցներ. լարով և անլար մոդեմներ և 
հաղորդակցական քարտեր և սարքեր. դյուրակիր 
համակարգիչների բռնիչներ, համակարգիչ-
ների պայուսակներ. կրակմարիչներ. 
համակարգչային սարքավորումներ և ներ-
բեռնված ծրագրային ապահովում. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում 
(ներառյալ՝ համացանցից ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում). նավագնացական 
համակարգեր ավտոմոբիլների համար. 
կոմպակտ սկավառակներ. թվային 
երաժշտություն (համացանցից ներբեռնվող). 
հեռակապի սարքեր. մկնիկի տակդիրներ. 
շարժական հեռախոսների լսափողեր. 
շարժական հեռախոսների լրասարքեր. 
ներբեռնվող խաղեր, նկարներ, ֆիլմեր, 
կինոֆիլմեր և երաժշտություն. ազդանշանա-
յին համակարգեր. անվտանգության խցիկներ. 
ռադիո և հեռուստատեսային հեռարձակման 
շարժական կայանքներ. հեռուստատեսային 
հեռարձակման սարքավորումներ. խցիկներ. 
տեսախցիկներ. գլխային հեռախոսներ. 
հեռախոսային ականջակալներ. խոսափողեր. 
դիրքորոշման համաշխարհային համակարգի 
(GPS) ապարատներ և սարքավորումներ. 
համակարգչային, էլեկտրոնային և տեսա-
խաղերի ծրագրեր և ծրագրային ապահովում 
(ներառյալ՝ համացանցից ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում). հեղուկաբյուրեղային 
տեսասարքեր հեռակապի և էլեկտրոնային 
սարքավորումների համար. հեռուստատեսային 
կցուրդներ. հեռակառավարման վահանակ-
ներ. տվյալների պահման ծրագրեր. ակնոցներ 
և արևային ակնոցներ. էլեկտրոնային 
ցուցանակներ. բանկային ծածկագրված կամ 
մագնիսական վարկաքարտեր, հաշվեքարտեր, 
վճարաքարտեր և նույնականացման քարտեր. 

ավտոմատ դրամարկղեր, բանկոմատներ. 
էլեկտրոնային գրքեր. չլիցքավորված 
քարթրիջներ տպող և ֆոտոպատճենահանող 
սարքերի համար. ռադիո-տեսադայակ, լսա- 
տեսասարքեր երեխաներին հետևելու համար. 
տեսախցիկներ երեխային հետևելու համար, 
տեսադայակ. օբյեկտիվների լուսապաշտպանիչ 
բլենդներ. պլանշետային համակարգիչներ. 
կոդավորված բանալի-քարտեր. 3D ակնոցներ. 
հիշողության քարտեր տեսախաղերի սարքերի 
համար. բոլոր վերոհիշյալ ապրանքներն 
ընդգրկված 9-րդ դասում.

դաս 16. թերթեր, ամսագրեր, պարբերա-
կաններ, հանդեսներ. 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 նկա-
րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և 
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտո-
ղական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ. գրքեր, բրոշյուրներ, պլակատներ, 
տպագիր քարտեր, ծանուցատետրեր, 
կատալոգներ, օրացույցներ, գնապիտակներ, 
թղթից, ստվարաթղթից և պլաստմասսայից 
ձեռքի պայուսակներ. հեռախոսային, ֆաք-
սիմիլային, էլեկտրոնային փոստի և վեբ-
կայքերի տպագիր տեղեկատուներ. 
քարտեր՝ հաշվեքարտերի, վարկաքարտերի, 
վճարաքարտերի և հեռախոսային քարտերի 
տեսքով, բացառությամբ ծածկագրված կամ 
մագնիսական քարտերի. տպագրական 
արտադրանք հանդիսացող մարքետինգային 
և խթանիչ նյութեր. տպագիր գովազդային 
նյութեր. օգտագործողի ձեռնարկներ. թղթից, 
պլաստմասսայից կամ ստվարաթղթից 
պատ րաստված փաթեթավորման նյութեր. 
անձեռոցիկներ. թղթյա թաշկինակներ. թղթյա 
ֆիգուրներ և մակետներ. նվերի փաթեթավորման 
թղթյա տոպրակներ և պայուսակներ. էջերի 
կալիչներ. բոլոր վերոհիշյալ ապրանքներն 
ընդգրկված 16-րդ դասում.
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դաս 25. հագուստ. կոշիկ. գլխի 
զարդարանքներ. գոգնոցներ. մանկական 
և նորածինների հագուստ. բաղնիքի 
խալաթներ. բաղնիքի սանդալներ և հողաթափ-
ներ. լողազգեստներ. լողավարտիքներ. 
լողափի զգեստներ. գոտիներ (հագուստ). 
շալվարակալներ. բերետներ. մանկական 
կրծկալներ, բացառությամբ թղթից 
պատրաստ վածների. իրանակալներ (կանացի 
ներքնազգեստ). հագուստի ճարմանդներ. 
կրծկալներ. բրիջիներ. լիֆեր. հովարներ 
գլխարկների համար. կեպիներ. ջրցողի 
գլխարկներ. ամենօրյա հագուստ. կրծքակալներ. 
հագուստ մարմնամարզիկների համար. 
կաշվե և արհեստական կաշվե հագուստ. 
մանտոներ. օձիքի պաշտպանիչներ. հագուստի 
օձիքներ. կոմբինեզոններ (հագուստ). 
առանց քուղերի սեղմիրաններ (գրացիաներ). 
սեղմիրաններ (ներքնազգեստ). կոստյումներ. 
բազկապատներ. հագուստ հեծանվորդների 
համար. հագուստ նախատեսված պարելու 
համար. հանովի օձիքներ. քրտնակալներ. 
խալաթներ. ականջակալներ (հագուստ). 
ասեղնագործած զգեստներ. ֆեսեր. 
ձկնորսական բաճկոններ. ոչ էլեկտրական 
մուֆտաներ ոտքերի համար.փարաջա. 
մորթե թիկնոցներ. մորթիներ. սռնապաններ, 
սռնաժապավեններ, կախակապեր. գաբար-
դիններ. գոտիներ (ներքնազգեստ). 
ձեռնոցներ. գլխարկներ. թղթե գլխարկներ. 
գլխակապեր. գլխի համար նախատեսված 
պարագաներ. կոշիկի կրկնակրունկներ. 
գլխանոցներ (հագուստ). ժակետ. հագուստ 
ջերսիից. ջեմպերներ. տրիկոտաժե հագուստ. 
կանացի հագուստ. նորածնի օժիտ (հագուստ). 
պատրաստի աստառներ (հագուստի 
տարրեր), հագուստի մասեր. տղամարդու 
հագուստ. թաթպաններ. գոտի-քսակներ 
(հագուստ). հագուստ ավտոմոբիլիստների 
համար. մուֆտաներ (հագուստ). փողկապներ. 
բանդանաներ (պարանոցի թաշկինակներ). 
գիշերազգեստ. վերնազգեստ. արտահագուստ. 
վերարկուներ. ննջազգեստ. վարտիքներ. թղթե 
հագուստ. կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ). 
մուշտակներ. տակի շրջազգեստներ. կրծքի 
գրպանի թաշկինակներ. գրպաններ հագուստի 
համար. պուլովերներ. պիժամաներ. աձրևի 
ժամանակ կրելու հագուստ. պատրաստի 

հագուստ. սարիներ. շարֆեր. կաշնեներ. 
շալեր. պլաստրոններ. ներդիրներ շապիկների 
համար. շապիկներ (բլուզներ). ուսերի 
փաթաթաններ. մայկաներ. շրջազգեստներ. 
թասակներ (գլխարկ). կիսավարտիքներ. 
բլուզներ. զանգապաններ. ձմեռային հագուստ. 
կարճագուլպաներ. գուլպաներ (երկար). 
սպորտային հագուստ. բութակներ, սեպեր և 
մետաղական հարմարանքներ սպորտային 
կոշիկների համար. կոստյումներ. գլխարկի 
հովար. տաբատակալներ. քրտինք ներծծող 
ներքնազգեստ. սվիտերներ. լողազգեստներ. 
բոդի (կանացի ներքնազգեստ). կարճաթև 
(T-աձև) մայկաներ. զուգագուլպաներ. 
պատմուճաններ (պարեգոտներ). ցիլինդրներ. 
փողքաժապավեններ. տաբատներ. չալմաներ. 
ներքնաշոր. կիսավարտիքներ. ներքնազգեստ. 
համազգեստ. կոշկերեսներ. քողեր (հագուստ). 
բաճկոններ. հովարով գլխարկներ. 
բաճկոնակներ. անջրանցիկ հագուստ. ռանտեր 
կոշիկների համար, կրունկներ, տակեր, 
միջատակեր, չսայթաքող հարմարանքներ 
կոշիկների համար. կոմբինեզոններ ջրային 
դահուկների համար. գլխաշոր, որը ծածկում է 
պարանոցը և ուսերը. բազկապատներ.

դաս 28. խաղեր և խաղային պարագաներ. 
մարմնամարզական և սպորտային պարա-
գաներ. տոնածառի զարդարանքներ. խաղալու 
համար նախատեսված արձանիկներ. 
թավշյա արձանիկներ. խաղալու համար 
նախատեսված փափուկ արձանիկներ. սեղանի 
խաղեր. խաղագնդակներ. տիկնիկներ. 
տիկնիկների համար մահճակալներ, 
տնակներ տիկնիկների համար, ծծակներով 
շշեր տիկնիկների համար. տինկնիկների 
աքսեսուարներ. տիկնիկների հավաքածուներ. 
մահջոնգ. անվավոր տախտակներ սահելու 
համար. հարմարանքներ օճառի պղպջակներ 
բաց թողնելու համար (խաղալիքներ). 
շարժական մասերով խաղալիքներ. թավշե 
արջուկներ. դիմակահանդեսային դիմակներ. 
էլեկտրոնային խաղեր և զվարճանքի սարքեր, 
բացի արտաքին ցուցադրման էկրանների 
կամ մոնիտորի օգտագործման համար 
նախատեսվածներից. տնային ավտոմատներ 
տեսախաղերի համար և ձեռքի ավտոմատներ 
տեսախաղերի համար՝ հեռուստատեսային 
ընդունիչներով չօգտագործվող. խաղալիքներ. 
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վարպետության ստուգման խաղեր. կերպա-
րային խաղալիք ֆիգուրներ և դրանց 
աքսեսուարներ. խաղաքարտային խաղեր. 
երեխայի բազմակողմանի զարգացման 
համար նախատեսված խաղեր. բադմինտոն. 
փուչիկներ. բասկետբոլի գնդակներ. լոգանքի 
խաղալիքներ. բեյսբոլի գնդակներ. լողափի 
գնդակներ. գնդիկներով լցոնված փափուկ 
խաղալիքներ. գնդիկներով լցոնված տիկնիկներ. 
խաղալիքների կառուցման բլոկներ. բոուլինգի 
գնդակներ. պղպջակների պատրաստման 
հարմարանքներ և լուծման հավաքածուներ. 
շախմատի հավաքածու. կոսմետիկական 
միջոցներ նմանակող խաղալիքներ. Սուրբ 
Ծննդյան գուլպաներ. հավաքածուների համար 
նախատեսված խաղալիքներ. օրորոցի համար 
շարժական մասեր (խաղալիքներ). օրորոցային 
խաղալիքներ. խաղալիք սկավառակներ. 
էլոկտրական խաղալիքներ. սարքավորումներ, 
որոնք նախատեսված են խաղաքարտային 
խաղերի համար. ձկնորսական սարքեր. 
գոլֆի գնդակներ. գոլֆի ձեռնոցներ. գոլֆի 
գնդակների մարկերներ. էլեկտրոնային խաղեր 
խաղալու համար նախատեսված վահանակներ. 
հոկեյի տափօղակ. փչովի խաղալիքներ. 
գլուխկոտրուկներ՝ կազմված պատկերներ 
կազմող տարրերի հավաքածուից (փազլներ). 
ցատկապարաններ. օդապարուկներ. 
կախարդական հնարքներ. մանկական 
գնդակախաղ. մանիպուլյատիվ խաղեր. 
մեխանիկական խաղալիքներ. խաղալիք 
երաժշտական տուփեր. երաժշտական 
խաղալիքներ. տնային խաղեր. խնջույքի 
խաղեր. խաղաթղթեր. թավշյա խաղալիքներ. 
խամաճիկներ. անվավոր չմուշկներ. ռետինե 
գնդակներ. ֆուտբոլային գնդակներ. հոլեր 
(խաղալիքներ). սեղմելու համար նախատեսված 
խաղալիքներ. փափուկ խաղալիքներ. 
սեղանի թենիսի սեղաններ. թիրախային 
խաղեր. թենիսի գնդակներ. խաղի համար 
նախատեսված կերպարային ֆիգուրներ. 
խաղալիք դույլի և թիակի հավաքածուներ. 
խաղալիք մեքենաներ. խաղալիք սկուտերներ. 
խաղալիք ավտոմեքենաներ. մանրակերտ-
ների հավաքածու (խաղալիքներ). խաղային 
ֆիգուրներ. խաղալիք գանձատուփեր. 
խաղալիք բեռնատարներ. խաղալիք ժամեր. 
քամու ուժով աշխատող խաղալիքներ. մանող 

գագաթներով և պտտվող սկավառակներով 
խաղալիքներ. մանր՝ գեղեցիկ իրեր 
երեկույթների համար (ուշադրության նշաններ). 
տոնական թղթե գլխարկներ. մարիոնետներ, 
խամաճիկների համար նախատեսված 
պարագաներ. մանրակերտներ (խաղալիքներ). 
մեքենաներ գնդակներ նետելու համար. 
դիմակներ (խաղալիքներ). վերը նշված բոլոր 
ապրանքների համար նախատեսված մասեր և 
հարմարանքներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա րա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. խրախուսական պարգևատրումների 
և հավատարմության ծրագրերի կազմակեր-
պում, գործարկում և վերահսկում. համացանցի 
միջոցով տրամադրվող գովազդային ծառայու-
թյուններ. ռադիո և հեռուստատեսային գովազդի 
արտադրություն. հաշվապահական հաշվա ռում. 
աճուրդային վաճառք. տոնավաճառների 
կազմակերպում. հանրային կարծիքի 
ուսումնասիրում. տվյալների մշակում. գործա-
րար տեղեկատվության տրամադրում. 
գովազդային գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. երրորդ անձանց տրամադրվող 
գովազդային ծառայություններ. տվյալների 
հիմնապաշարի կառավարում. տեղեկա-
տվության հավաքում տվյալների համա-
կարգչային հիմնապաշարում. գործարարու թյան 
ասպարեզում խորհրդակցական ծառա-
յություններ. գործարարության ասպարեզում 
խորհրդակցական ծառայություններ համա-
ցանցային տեխնոլոգիայի վրա հիմնված 
իրադարձությունների, կոնֆերանսների, 
ուսուցո ղական և ուսումնական ծրագրերի և 
սեմինար ների ոլորտում. գործարարության 
ասպա րեզում խորհրդակցական ծառայու-
թյուններ համացանցային տեխնոլոգիայի վրա 
հիմնված տվյալների տրամադրման ոլորտում. 
գործարարության ասպարեզում խորհրդակ-
ցական ծառայություններ առցանց համա-
գործակցության և համագործակցության 
տեխնոլոգիաների ոլորտում. գործարարության 
ասպարեզում խորհրդակցական ծառայու-
թյուններ վաճառքի և շուկայավարման ոլորտում. 
գործարարության ասպարեզում նախագծերի 
կառավարման ծառայություններ. գործարա-
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րության ասպարեզում նախագծերի 
կառավարման ծառայություններ համա-
ցանցային տեխնոլոգիայի վրա հիմնված 
իրադարձությունների, կոնֆերանսների, ուսու-
ցողական և ուսումնական ծրագրերի և 
սեմինարների զարգացման, ստեղծման, 
գործընթացի համակարգման, արտադրության, 
գրանցման, հետևման և վերջնամշակման 
վերաբերյալ. շուկայի հետազոտման և 
գործարարության ասպարեզում խորհրդակ-
ցական ծառայություններ. գործարարության 
ասպարեզում խորհրդակցական ծառայու-
թյուններ տեղային և համաշխարհային 
համակարգչային ցանցերի միջոցով գործերի 
կառավարման դյուրացման վերաբերյալ՝ 
համակարգելով և տրամադրելով ուղղություններ 
գործարար և սպառողական բազմազան 
ապրանքների ու ծառայությունների մատա-
կարարման համար. ապրանքների ու 
ծառայությունների վերաբերյալ գործա-
րարության ասպարեզում տեղեկատվության 
տարածում երրորդ անձանց համար տեղային և 
համաշխարհային համակարգչային ցանցերի 
միջոցով. գործարարության ասպարեզում 
խորհրդակցական ծառայություններ համաշ-
խարհային համակարգչային ցանցում վեբ-
կայքի տրամադրման վերաբերյալ, որի միջոցով 
երրորդ անձինք կարող են առաջարկել և 
ստանալ ապրանքներ ու ծառայություններ, 
վաճառել, որոշել առևտրային ուղիների ու 
պատվերների կարգավիճակը և կատարել 
միջազգային առևտուր ու պատվերներ, կնքել 
պայմանագրեր և վարել բիզնես-գործարքներ. 
առցանց պատվերների համակարգչայնացված 
ծառայությունների տրամադրում. երրորդ 
անձանց ապրանքների ու ծառայությունների 
գովազդ տեղային և համաշխարհային 
համակարգչային ցանցերի միջոցով. միջազ-
գային ներմուծման և արտահանման գործա-
կալությունների ծառայություններ. գովազ  դա յին 
տարածքի վարձույթ հաղորդակ ցական 
միջոցներում. էլեկտրոնային աճուրդի 
վերաբերյալ առցանց առևտրի և առևտրային 
առցանց գնահատման ծառայություններ. 
սպառողական ապրանքների մանրածախ 
առևտրի առցանց ծառայություններ. երրորդ 
անձանց վեբ-կայքերի կատալոգների տրա-

մադրում՝ բիզնես-գործարքների աջակ ցության 
նպատակով. գործարարության ասպա րեզում 
խորհրդակցական ծառայություններ համաշ-
խարհային համակարգչային ցանցում 
ապրանքների ու ծառայությունների գնորդների 
և վաճառողների համար էլեկտրոնային շուկայի 
գործարկման վերաբերյալ. գործարարական 
աջակցության տրամադրում տեղային և 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով բիզնես-գործարքների դյուրացման 
վերաբերյալ. կորպորատիվ կառավարման 
վերաբերյալ խորհրդակցության տրամադրում. 
շուկայավարման և խթանման ծառայություններ. 
գովազդային նյութերի տպագրում. ազատ 
տարածքների վաճառք. գովազդային նյութերի 
տարածում, գովազդային նյութերի թարմացում, 
գովազդային նյութերի հավաքում համացան-
ցում որպես վեբ-էջեր օգտագործման համար. 
գովազդային տարածքի վարձույթ. համա-
կարգչային տվյալների մշակում. տեղեկա-
տվական ծառայություններ վաճառքի, առևտրի 
և խթանման վերաբերյալ. հեռախոսային 
պատասխանիչի ծառայություններ անհասանելի 
բաժանորդների համար. հեռախոսային 
պատասխանիչի ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար. համացանցում տրամադրվող 
աճուրդային ծառայություններ. անձնակազմի 
կառավարում. համաշխարհային համա-
կարգչային ցանցի և համացանցի միջոցով 
տեղեկատվության տրամադրում վաճառքի, 
առևտրի, գովազդի և խթանման վերաբերյալ. 
հաղորդակցական միջոցներում մանրածախ 
առևտրի նպատակով ապրանքների ցուցա-
դրում. ապրանքների տեսականու հավաքում մի 
տեղում երրորդ անձանց համար՝ հնարա-
վորություն տալով սպառողին հարմար կերպով 
դիտել և գնել այդ ապրանքները բազմատեսակ 
արդյունաբերական ապրանքների համա ցան-
ցային վեբ-կայքերից և մեծածախ առևտրի 
կետերից. ապրանքների տեսականու հավաքում 
մի տեղում երրորդ անձանց համար՝ 
հնարավորություն տալով սպառողին հարմար 
կերպով դիտել և գնել այդ ապրանքները 
բազմատեսակ արդյունաբերական ապրանք-
ների կատալոգներից փոստային պատվերի 
միջոցով կամ հեռահաղորդակցական միջոց-
ներով. ապրանքների տեսականու հավաքում 
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մի տեղում երրորդ անձանց համար՝ 
հնարավորություն տալով սպառողին հարմար 
կերպով դիտել և գնել այդ ապրանքները 
մանրածախ առևտրի կետերից. հեռախոսների, 
շարժական հեռախոսների լսափողերի, 
շարժական հեռախոսների լրասարքերի, 
էլեկտրոնային և հեռահաղորդակցական 
ապրանք ների, համակարգչային ծրագրային և 
ապարատային արտադրանքի, մարտկոցների, 
լիցքավորման սարքերի, տվյալների, 
տեղեկատվության, նկարների, ձայնի և (կամ) 
պատկերի գրառման, ստացման, հաղորդման և 
(կամ) վերարտադրման սարքերի ու 
սարքավորումների, թանկարժեք մետաղների, 
ոսկերչական իրերի, թանկարժեք քարերի, 
տպագրական արտադրանքի, թղթագրենական 
պիտույքների և մագնիսական ու ոչ 
մագնիսական ծածկագրությամբ քարտերի, 
կահույքի, նկարների շրջանակների, տնային և 
խոհանոցային կահկարասու, ապակյա, հախ-
ճապակյա և ճենապակյա իրերի, գործվածք-
ների և մանածագործական ապրանքների, 
հագուստի, կոշկեղենի, գլխարկների, 
ժանյակների և ասեղնագործված իրերի, 
երիզների և ժապավենների, կոճակների, 
գնդասեղների և ասեղների, արհեստական 
ծաղիկների, գորգերի, հատակի ծածկոցների, 
խաղերի և էլեկտրոնային խաղալիքների, 
արդյունաբերության, գիտության, լուսա-
նկարչության և գյուղատնտեսության մեջ 
օգտագործվող քիմիական նյութերի, ներկերի, 
արծնուկների և լաքերի, անձնական հիգիենայի 
պարագաների, օճառների, օծանելիքների, 
կոսմետիկական ապրանքների, մազերի և 
մարմնի լոսյոնների, եթերային յուղերի, մաքրող 
և սպիտակեցնող պատրաստուկների, քսանյու-
թերի, վառելիքի, մոմերի, դեղագործական, 
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաս-
տուկների, մետաղակապերի և փականքային 
իրերի, մեքենաների և հաստոցների, ձեռքի 
գործիքների, դանակավոր իրերի, պատա-
ռաքաղների և գդալների, ածելիների, համա-
կարգիչների, հաշվիչ մեքենաների, 
էլեկ տրական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական և օպտիկական սարքերի ու 
գործիքների, ակնոցների ու արևային 
ակնոցների, վիրաբուժական ու բժշկական 
սարքերի ու սարքավորումների, լուսավորման, 

ջեռուցման, շոգու արտադրման, սննդամթերքի 
ջերմամշակման, սառեցման, չորացման, 
օդափոխման, ջրաբաշխման և սանիտարա-
տեխնիկական սարքերի, փոխադրամիջոցների, 
հրազենի ու հրավառելիքի, արծաթեղենի, 
ժամացույցների և այլ ժամանակաչափ սար-
քերի, երաժշտական գործիքների, ամսագրերի, 
քարտերի, թղթից և ստվարաթղթից 
ապրանքների, նկարների, գրամեքենաների ու 
գրա սենյակային պիտույքների, փաթեթա-
վորման նյութերի, ռետինի և պլաստմասսայի, 
խծուծման և մեկուսացման նյութերի, կաշվի և 
կաշվի նմանակումների, դրանցից պատ-
րաստված իրերի, կանացի պայուսակների, 
քսակների, դրամապանակների, կաշվե 
քարտապանակների, պայուսակների, 
ճամպրուկների, հովանոցների, հայելիների, 
ճոպանների, պարանների, առասանների, 
ցանցերի, վրանների, մանածագործության 
համար մանվածքի և թելերի, վերարկուների 
կախիչների, սպասքի տակդիրների, դերձակի 
պարագաների, մահճակալի և սեղանի 
ծածկոցների, խաղալիքների և սպորտային 
պարագաների, սննդամթերքի և ըմպելիքների, 
մսի, ձկան, թռչնամսի, պահածոյացված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգերի և բանջարեղենի, ջեմերի, մուրաբաների 
և մրգային սոուսների, ձվի, կաթի և 
կաթնամթերքի, սննդային յուղերի և ճարպերի, 
սուրճի, թեյի, կակաոյի, շաքարի, բրնձի, 
ալյուրի, հացի, տորթերի ու հրուշակների, 
համեմունքների, թարմ մրգերի և բանջարեղենի, 
գարեջրի, հանքային ջրերի, մրգահյութերի և 
այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների, ալկոհոլային 
խմիչքների, բուսական ապրանքների, 
ծխախոտի, ծխելու պիտույքների և լուցկիների 
մանրածախ և մեծածախ վաճառք. գովազդ 
ուղիղ փոստի միջոցով. գնող և վաճա ռող 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ապրանք ների ընտրում և գնում անհատների և 
ձեռնարկա տերերի համար. ծառայությունների 
պատվիրում (երրորդ անձանց համար). 
հանրախանութներում մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ. սուպերմարկետներում 
մանրա ծախ առևտրի ծառայություններ. 
քարտու ղարների ծառայություններ. վիճակա-
գրական տեղեկատվության տրամա դրում 
գործարարության ասպարեզում. ցուցա-
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հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. առևտրային 
աջակցություն բաժանորդների ցուցակի 
հավաքման և վարձակալման վերաբերյալ. 
հետազոտություններ գործարարության ասպա-
րեզում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում՝ համացանցի 
միջոցով վաճառքի իրականացման համար. 
գործարարության ուղղորդման և աշխատողների 
տեղավորման ծառայություններ. ներմուծման-
արտահանման հետ կապված մաքսազերծման 
գործակալություններ (ներմուծման-արտա-
հանման գործակալություններ). թերթերի 
բաժանորդագրման գործակալություններ. փաս-
տա թղթերի վերարտադրում. վերագրառում 
(ներառյալ՝ տրաֆարետային գրառում). 
գրասենյակային կահույքի վարձույթ. հաճա-
խորդների հետ փոխհարաբերությունների 
կառավարում. գործարարության կառավարման 
ծառայություններ էլեկտրոնային առևտրի 
ոլորտում. գործերի կառավարում և վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում հովանավորության ծրագրերի 
վերաբերյալ. հաշվապահական ծառայու-
թյուններ. բարեգործական ծառայություններ, 
այն է՝ վարչարարական գործունեություն գոր-
ծա րարության ասպարեզում կամավոր ծրա-
գրերի և հասարակական աշխատանքների 
նախագծերի կազմակերպման և իրագործման 
վերաբերյալ. վաճառակրպակների վարձույթ. 
առևտրային և գործարարության ասպարեզում 
կոնտակտային տվյալների տրամադրում. 
որոնողական համակարգերի օպտիմալացում. 
վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում. վճար՝ 
յուրաքանչյուր սեղմման համար PPC 
(համացանցում օգտագործվող վճարման 
համակարգ, որի միջոցով գովազդատուն 
վճարում է կայքի սեփականատիրոջն ըստ 
վերջինիս կայքում հայտարարությունների 
գերհղման միջոցով իր կայքն այցելած 
մարդկանց քանակի). առևտրային միջնոր-
դության ծառայություններ. արտահաստի քային 
ծառայություններ տրամադրողների գործերի 
կառավարում. երրորդ անձանց առևտրային 
գործարքների վերաբերյալ բանակցությունների 
և եզրակացությունների տրամադրում. 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարում 
տվյալների թարմացում և պահպանում. 

գործարար նախագծերի կառավարում շինա-
րարական օբյեկտների համար. վեբ-կայքի 
միջոցով տեղեկատվության տրամադրում 
գործարարության ասպարեզում. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն և 
խորհրդակցություն. բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայություններն ընդգրկված 35-րդ դասում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. համա-
ցան ցային տեխնոլոգիաների հիմքով մուլտի-
մե դիային հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսա                                                                                    կոն ֆերանս ների և առցանց հանդի-
պումների կազմակերպման ծառայություն-
ներ, որը մասնակիցներին թույլ է տալիս 
կատարել փաստաթղթերի, տվյալների 
և պատկերների համաժամանակյա և ոչ 
համաժամանակյա դիտում, համատեղ 
օգտագործում, հրապարակում, խմբագրում 
և քննարկում վեբ-զննարկիչի (բրաուզերի) 
միջոցով. հաճախորդներին համացանցային 
տեխնոլոգիաների հիմքով կիրառական 
ծրագրերի, հեռուստակոնֆերանսների, տեսա-
կոնֆերանսների և հանդիպումների իրա կա-
նացման, արդյունավետության և կար գավիճակի 
վերաբերյալ առցանց զեկույցների առցանց 
մուտքի տրամադրում. օգտագործողներին 
համացանցի միջոցով ապահով հեռադիր մուտքի 
տրամադրում համակարգչային մասնավոր 
ցանցեր. տեղեկատվության տրամադրում 
տվյալների և տեղեկատվության ապահով 
փոխանցման ոլորտում. խորհրդատվություն 
տվյալների և տեղեկատվության ապահով 
փոխանցման ոլորտում. առցանց համա-
գործակցության ծառայություններ օգտա-
գործողներին կիրառական ծրագրերին, 
հիմնահարթակներին, համատեղ օգտա-
գործվող փաստաթղթերին, տվյալներին, 
հանձնարարությունների ցուցակներին և 
քննարկ ման ֆորումներին մուտքի ապա-
հովմամբ. համացանցային հեռարձակման 
ծառայություններ՝ համացանցային տեխ-
նոլո գիաների հիմքով հեռարձակման 
վերա բերյալ բողոքների ներկայացման 
հիմնահարթակների մասին տեղեկատվության 
առցանց հիմնապաշարի տրամադրմամբ. 
համակարգչային հիմնապաշարին և համա-
ցանցին հեռահաղորդակցական մուտքի և 
կապուղիների տրամադրում. էլեկտրո նային 
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հաղորդակցություն. ինտեր ակտիվ հեռա-
հաղորդակցություն. տե ղե կա   տվու թյան (վեբ-
էջերի), համա կարգչային ծրագրերի և տվյալների 
հեռա հաղորդակցություն. համացանցին 
կամ տվյալ ների հիմնապաշարներին հեռա-
հաղորդակցական կապի տրամադրում. 
համաշխարհային ցանցային սարքերին և 
կառուցվածքներին հեռահաղորդակցական 
մուտքի տրամադրում. հաղորդակցություն 
համակարգչային տերմինալների միջոցով. 
հաղորդակցություն թելքաօպտիկական ցան-
ցերի միջոցով. հաղորդագրությունների 
ու պատկերների համակարգչայնացված 
փոխանցում. ֆաքսիմիլային փոխանցում. 
հաղորդագրությունների ուղարկման ծառայու-
թյուններ. փեյջինգային ծառայություններ. 
մոդեմների վարձույթ. տվյալների փոխանց  ման 
ծառայություններ էլեկտրոնային եղանակով. 
հեռահաղորդակցական սարքա վորումների 
վարձույթ. էլեկտրոնային հաղորդա-
գրությունների ուղարկման, ստացման և 
վերահաղորդման ծառայություններ. տվյալների 
հավաքում, փոխանցում և տեղհասցնում 
էլեկտրոնային եղանակով. փոստային հաղորդա-
գրությունների, լուսանկարների և (կամ) 
կինոֆիլմերի վերաբերյալ տեղեկատվության, 
ինչպիսիք են` նիշերի, հաղորդագրություն-
ների, երաժշտության և պատկերների, 
հեռագրերի, տեղեկատվության և տվյալների 
հավաքման, փոխանցման և տեղհասցնման 
ծառայություններ մեխանիկական, էլեկտրո-
նային, հեռախոսային, տելեքսային, մալու-
խային, համակարգչային և արբանյակային 
եղանակով. ձայնա- և տեսատվյալների, 
անշարժ և շարժական պատկերների և 
տվյալների փոխանցում, հեռարձակում և 
ընդունում խտացված կամ չխտացված տեսքով 
և իրական ժամանակում կամ ուշացած. 
էլեկտրոնային հաղորդագրությունների 
ուղարկ ման, կոնֆերանս-կապի ստեղծման 
և պատ վերների փոխանցման ծառայություն-
ներ. տեսակոնֆերանսների ծառայություններ. 
էլեկտրո նային հայտարարությունների տախ-
տակների միջոցով հաղորդակցություն, 
որը թույլ է տալիս օգտագործողներին 
իրական ժամանակում վարել ինտերակտիվ 
բանակցություններ և զրույցներ համակարգչային 
տերմինալի և անշարժ ու շարժական նկարների 

և ձայնի (ինչպիսիք են նիշերը) վերաբերյալ 
տեղեկատվություն պարունակող էլեկտրո-
նային հայտարարությունների տախտակ ների 
միջև. էլեկտրոնային հայտարարություն ների 
և հաղորդագրությունների տախ տակ-
ների տրամա դրում հաղորդագրու թյուն-
ների փոխանցման համար. առցանց 
քննարկման ֆորումների ծառայություններ. 
հեռուստատեսային հեռար ձակման 
ծառայություններ. ռադիո և հեռուստա տեսային 
ծրագրերի հեռարձակման և փոխանցման 
ծառայություններ. երաժշտության հեռարձակում. 
երաժշտության, ֆիլմերի, ինտերակտիվ 
ծրագրերի, տեսատվյալների, էլեկտրոնային 
համակարգչային խաղերի փոխանցում. 
առցանց գնումների և համընդհանուր 
մանրածախ վաճառքի վերաբերյալ 
տեղեկատվության փոխանցում. պատվերով 
տեսաֆիլմերի փոխանցման ծառայություն-
ներ. նորությունների գործակալությունների 
ծառա յություններ. համաշխարհային համա-
կարգչային ցանցի համակարգչային 
հիմնա պաշար մուտքի տրամադրում 
համա կարգչային ցանցերում հասանելի 
տեղեկատվության, տվյալների, վեբ-կայքերի 
և աղբյուրների որոնման և առբերման համար. 
օգտագործողներին համակարգչի միջոցով 
հասանելի էլեկտրոնային հրապարակում-
ների, հայտարարությունների տախտակների, 
տվյալ ների հիմնապաշարի և տեղեկատվու-
թյան պարունակությամբ համակարգչային 
տվյալ ների հիմնապաշար մուտքի տրա-
մադրում. զրուցասրահների գործարկում 
(զրուցասրահների ծառայություններ). օգտա-
գոր ծողներին համաշխարհային համա-
կարգչային տեղեկատվական ցանցեր 
բազմակի մուտքի տրամադրում լայնածա-
վալ տեղեկատվության փոխանցման և 
տարած ման համար. համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի վեբ-կայքեր մուտքի 
տրամադրում, որի միջոցով երրորդ անձինք 
կարող են առաջարկել ապրանքներ և 
ծառայություններ, տեղադրել և իրականացնել 
պատվերներ, կնքել պայմանագրեր և 
կատարել գործարքներ. համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի ինտերակտիվ 
վեբ-կայքեր երրորդ անձանց մուտքի 
տրամադրում տեղեկատվության տեղադրման, 
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դիմումների, պահանջներին պատասխանելու, 
ապրանքների, ծառայությունների և բիզնես 
հնարավորությունների համար պատվերներ 
տեղադրելու և կատարելու համար. հաղորդակ-
ցություն, այն է` տեքստերի և թվային 
հաղորդագրությունների ծառայություններ. 
տվյալների հաղորդմամբ տեղեկատվության 
փոխանցում որոշումների ընդունման 
օժանդա կության համար. տեղեկատվության 
փոխան ցում տեսատվյալների փոխանցման 
համակարգերի միջոցով. վեբ-
կոնֆերանսների ծառայություններ. էլեկտրո-
նային հաղորդակցություն տեքստային 
հաղորդա գրությունների միջոցով վիրտուալ 
զրուցասրահների ստեղծման համար. 
էլեկտրոնային հայտարարությունների 
տախ տակների տրամադրում համակարգ-
չային օգտագործողների միջև ապրանք-
ների, ծառայու թյունների և գործարարու   թյան 
ասպա րեզում նախաձեռնություն ների, 
ուղե   ցույց ների և հնարավորությունների 
վերա բերյալ հաղորդա գրությունների տեղա-
դրման և փոխանցման համար. առցանց 
ինտերակտիվ հայտարարությունների տախ-
տակների տրամադրում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով ապրանքների 
տեղադրման, խթանման, վաճառքի և 
վերավաճառքի համար. էլեկտրոնային 
փոստի և էլեկտրոնային փոստի ուղարկման, 
տեղհասցնման ծառայություններ. ձայնա- և 
տեսահաղորդակցություն համակարգիչների և 
համակարգչային ցանցերի և համաշխարհային 
հաղորդակցական ցանցի միջոցով. առցանց 
ինտերակտիվ հայտարարությունների տախ-
տակներ և տվյալների հիմնապաշարներ 
համակարգչային մուտքի և մուտքի ժամանակի 
վարձույթի տրամադրում. էլեկտրոնային 
հայտարարությունների տախտակներ մուտքի 
տրամադրում համակարգչային օգտա-
գործողների միջև ապրանքների, ծառայու-
թյունների և գործարարության ասպարե զում 
հնարավորությունների վերաբերյալ հաղոր-
դա գրությունների տեղադրման և փոխանց-
ման համար. էլեկտրոնային օրացույցներ, 
հասցեագրքեր և էլեկտրոնային գրանցագրքեր 
մուտքի տրամադրում տեղական և 
համաշխարհային համակարգչային ցան-
ցերի միջոցով. տեսա- և (կամ) հեռախոսա-

կոնֆերանսներ հեռադիր մուտքի և սարքերի 
տրամադրում. երրորդ անձանց վեբ-կայքեր 
համակարգչային կապուղիների տրամադրում 
էլեկտրոնային առևտրի և համաշխարհային 
առևտրային իրական գործարքների աջակցման 
համար. բոլոր վերոհիշյալ ծառայությունների 
վերաբերյալ տեղեկատվություն, խորհրդա-
տվություն և խորհրդակցություն. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայություններն ընդգրկված 
38-րդ դասում.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակեր-
պում. էլեկտրոնային եղանակով պահված 
տվյալների կամ փաստաթղթերի պահպանում. 
փոխադրումների վերաբերյալ տեղեկա տվու-
թյան տրամադրում. միջնորդություն ծովային 
փոխադրումների ասպարեզում. ավտոմոբի-
լային փոխադրումներ. ավիափոխադրումներ. 
փոխադրամիջոցների վարձույթ. խմելու 
ջրի մատակարարում. նամակագրության 
առաքում. ճանապարհորդությունների ամրա-
գրում. փոխադրում խողովակատարով. 
փոստով պատվիրված ապրանքների 
առաքում. սուրհանդակային ծառայություն-
ներ (նամակագրության կամ ապրանքների). 
տրանսպորտային ծառայություններ փոխա-
դրամիջոցների կառավարման ոլոր տում. 
ավտո մեքենաների վարձույթ. կայանա տեղերի 
ծառայություններ. զբոսա նավով, նավով և 
(կամ) նավակով ճանապար հորդությունների 
կազմակերպում. տուրիս տական գոր-
ծակալություններ. ճանա պարհոր դությունների 
ամրագրում և ճանապարհորդությունների 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
ճանապարհորդական տոմսերի գործա-
կալությունների ծառայություններ. ճանապար-
հորդությունների կազմակերպում և 
դրանց վերա բերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում՝ բոլորն առցանց ռեժիմում 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարից 
կամ համացանցից տրամադրվող. ճանա-
պարհորդության և զբոսաշրջության վերա-
բերյալ տեղեկատվության տրամադրում 
համացանցի կամ հեռահաղորդակցական 
ցանցերի միջոցով. ապրանքների և 
ուղևորների փոխադրում. փաթեթավորում. 
ճանապարհների և երթևեկության վերա-
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բերյալ տեղեկատվության տրամադրում, 
վարորդների ծառայություններ. բեռների 
բեռնում և բեռնաթափում. միջնորդություն 
նավավարձակալման ժամանակ. փոխադրման 
ծառայություններ տեղափոխման ժամանակ. 
միջնորդություն նավերի և (կամ) նավակների 
վարձույթի, վարձակալման, վաճառքի, գնման 
և (կամ) փոխադրման ժամանակ. խորտակվող 
նավերի և (կամ) նավակների փրկարարական և 
վերհանման ծառայություններ. նավատարների 
(լոցմանների) ծառայություններ. գազի բաշ-
խում և մատակարարում. էլեկտրաէներգիայի 
բաշխում և մատակարարում. ջեռուցման 
բաշխում և մատակարարում. ջրի բաշխում և 
մատակարարում. կառանման համակարգերի 
ծառայություններ. պահեստների վարձույթ. 
թռիչքային տարածքների վարձույթ. վճարովի 
ավտոճանապարհների տրամադրում. հաշման-
դամների սայլակների վարձույթ և (կամ) 
վարձակալություն. կայանատեղերի կառա-
վարում. ինքնաթիռների վարձույթ և (կամ) 
վարձակալություն. կոնտեյներների վարձույթ 
և (կամ) վարձակալություն. հեծանիվների 
վարձույթ և (կամ) վարձակալություն. 
ավտո մեքենաների վարձույթ և (կամ) 
վարձակալություն. նավերի և (կամ) նավակների 
վարձույթ և (կամ) վարձակալություն. ոչ 
շարժիչային փոխադրամիջոցների վարձույթ 
և (կամ) վարձակալություն. կայանատեղերի 
մեխանիկական համակարգերի վարձույթ և 
(կամ) վարձակալություն. բեռնային պալետների 
վարձույթ և (կամ) վարձակալություն. 
փաթեթավորման և փաթաթման մեքենաների 
վարձույթ և (կամ) վարձակալություն. 
սառնարանների վարձույթ և (կամ) 
վարձակալություն. կենցաղային թափոնի և 
աղբի հավաքում. արդյունաբերական թափոնի 
և աղբի հավաքում. նավարկման համակարգերի 
վարձույթ. երթևեկության ուղիների տրամա-
դրում ճանապարհորդության նպատակներով. 
բոլոր վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբեր-
յալ տեղեկատվություն, խորհրդատվություն 
և խորհրդակ ցություն. բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայություններն ընդգրկված 39-րդ դասում.

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

տեքստերի, գրքերի և ամսագրերի հրատարակում 
(բացառությամբ գովազդային տեքստերի). 
դիագրամների, պատկերների և լուսանկարների 
հրապարակում. թերթերի, ամսագրերի 
և պարբերականների հրատարակում. 
կրթություն, վերապատրաստում, ուսուցում 
և դասավանդում հեռահաղորդակցության, 
համակարգիչների, համակարգչային ծրա-
գրերի, վեբ-կայքերի մշակման, էլեկտրո-
նային առևտրի, գործարարության 
կառա վարման և գովազդի ոլորտում. ինտեր-
ակտիվ և ոչ ինտերակտիվ կրթություն, 
դաստիարակություն, ուսուցում, դասավանդում, 
զվարճությունների և ժամանցի կազմակերպում. 
ուսումնական ծրագրերի, քննությունների և 
որակավորումների մշակում. զվարճություն-
ների կազմակերպում էլեկտրոնային և թվային 
ինտերակտիվ միջոցներով. համացանցի 
միջոցով տրամադրվող էլեկտրոնային 
խաղեր. կրթության, դաստիարակության, 
ուսուցման, դասավանդման, զվարճությունների 
և ժամանցի, սպորտային, սոցիալական և 
մշակութային միջոցառումների վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. առ ցանց 
էլեկտրոնային հրատարակությունների 
(չբեռն վող) տրամադրում. երգի մրցույթների 
կազմակերպում, վարում և անցկացում. 
համերգների կազմակերպում, վարում և 
անցկացում. միջոցառումների և մրցույթների 
կազմակերպում, վարում և անցկացում 
կրթական կամ ժամանցային նպատակներով. 
հեռուստախաղերի և վիկտորինաների 
կազմա կերպում, վարում և անցկացում. 
տոմսերի վաճառքի գործակալություններ 
զվարճությունների և ժամանցի ոլորտում. 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարից 
կամ համացանցից տեղեկատվության 
տրամադրում զվարճությունների կամ կրթու-
թյան վերաբերյալ. համացանցից թվային 
երաժշտության (չբեռնվող) տրամադրում. 
համացանցային MP3 վեբ-կայքերից թվային 
երաժշտության (չբեռնվող) տրամադրում. 
զվարճությունների և կրթական ծառայություններ 
ձայնի, պատկերների, թվային երաժշտության, 
կինոֆիլմերի, կենդանի կամ գրանցված 
ձայնային, տեսա- կամ ձայնատեսային 
նյութերի պլանավորման, արտադրման և 
բաշխման ոլորտում՝ վերգետնյա մալուխներով, 
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արբանյակային ալիքներով, համացանցով, 
անլար կամ լարային համակարգերով կամ 
այլ կապի միջոցներով հեռարձակման 
համար. զվարճությունների ծառայություններ 
երաժշտության ոլորտում. ձայնագրություն-
ների վարձույթ. ժամանցային, կրթական, 
ուսումնական, փաստագրական և լրատվական 
ծրագրերի պատրաստում հեռարձակման 
համար. լրագրողների ծառայություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների, 
ընթացիկ իրադարձությունների և հրատապ, 
գլխավոր նորությունների վերաբերյալ տեղեկա-
տվության տրամադրում արբանյակային 
հեռուստահաղորդման, համացանցի կամ 
այլ էլեկտրո նային միջոցներով. հեռուստա-
ծրագրերի, ռադիոծրագրերի և կինոֆիլմերի 
արտադրություն. հեռուստածրագրերի պատ-
րաստում և արտադրություն. տեղեկա-
տվության, տվյալների, պատկերների, 
ձայնի, երաժշտության, տեսատվյալների, 
մուլտիպլիկացիայի և տեքստերի տրամադրում 
ժամանցի և զվարճանքի նպատակով. խաղերի 
ծառայություններ. ակումբային, ժամանցային, 
սպորտային և մարմնամարզական սարքերի 
տրամադրում. նվագախմբերի ներկայացումներ. 
ակումբային զվարճությունների, դիսկոտեկ-
ների, նորաձևության ցուցադրումների և 
գիշերային ակումբների ծառայություններ. 
զվարճության, կրթության և մշակութային 
ծառայություններին վերաբերվող ակումբային 
ծառայություններ. կոնֆերանսների, նիստերի, 
կոնգրեսների, սեմինարների ուսուցողական 
գիտաժողովների կազմակերպում, անցկա-
ցում և տրամադրում. ցուցահանդեսների, 
նորաձևության ցուցադրումների, գիտա-
կրթական ցուցադրումների և մշակութային 
ցուցադրումների ու ներկայացումների կազմա-
կերպում և անցկացում. պատկերասրահների 
և գեղարվեստի գործերի ցուցահանդեսների 
ծառայություններ. պատկերասրահների 
ծառա յություններ գեղարվեստի գործերի 
վարձակալման վերաբերյալ. ուսուցողական 
ծառայություններ առողջության և անվտան-
գության գործունեության վերաբերյալ. 
շրջակա միջավայրի պահպանում. սիգարների 
վերաբերյալ դասընթացների, գինիների 
համտեսման դասընթացների տրամադրում. 
գիտակրթական տեղեկատվութան տրամա-

դրում հետազոտական նյութերի և դրանց 
գործակալությունների վերաբերյալ. սեմինար-
ների կազմակերպում, պատրաստում, 
պլանավորում և կառավարում. կենդանիների 
վարժեցում. ուղղորդում հեռարձակման 
ծրագրերի արտադրության մեջ. ուսումնական և 
ուսուցողական ծառայություններ մեքենաների, 
սարքերի ու սարքավորումների, ներառյալ՝ 
հեռարձակվող ծրագրերի արտադրության 
համար օգտագործվող ձայնատեսային 
սարքավորումների գործարկման վերաբերյալ. 
ձայնային և տեսային ստուդիաների 
տրամադրում. սպորտային սարքավորումների 
տրամադրում. սարքավորումների տրամա-
դրում կինոնկարների, ցուցադրումների, 
ներկայացումների, երաժշտական կամ 
ուսուցողական դասընթացների համար. 
զվարճալի իրադարձությունների համար 
տոմսերի ամրագրման գործակալություններ. 
կինոֆիլմերի (կինոժապավենների) վարձույթ 
և վարձակալություն. երաժշտական 
գործիքների վարձույթ և վարձակալություն. 
հեռուստատեսային ծրագրերի վարձույթ 
և վարձակալություն. հեռուստացույցների 
վարձույթ և վարձակալություն. գրքերը դուրս 
տրամադրող գրադարանների ծառայու-
թյուններ. պահոցային բաժանմունքով 
գրադարանների ծառայություններ. ենթագրման 
ծառայություններ. թարգմանություն ժեստերի 
լեզվից. զվարճությունների ծրագրային 
արտադրանքի վարձույթ. տեսախաղերի, 
համակարգչային խաղերի, ձայնի կամ 
պատկերի, կամ կինոֆիլմերի տրամադրում 
հեռահաղորդակցական կամ համակարգչային 
ցանցի միջոցով. առցանց համակարգչային 
խաղերի և մրցույթների տրամադրում. 
նախապես գրանցված տեսաժապավենների 
վարձույթ. խաղային ավտոմատների վարձույթ 
և վարձակալություն. արքադային խաղերի 
սարքավորումների փոխատվություն. նկար-
ների փոխատվություն. լուսանկարչություն. 
թարգմանիչների ծառայություններ. բանա-
վոր թարգմանիչների ծառայություններ. 
կրթա կան և ուսուցողական ծրագրերի 
տրամադրում ռիսկի կառավարման ոլորտում. 
կրթական և ուսուցողական ծրագրերի 
տրամադրում հավաստագրման վերաբերյալ. 
նորությունների տրամադրում. վիճակախաղերի 
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ծառայություններ. առցանց չբեռնվող 
տեսանյութերի տրամադրում. կրկնուսուցում. 
բոլոր վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբեր-
յալ տեղեկատվություն, խորհրդատվություն 
և խորհրդակցություն. բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայություններն ընդգրկված 41-րդ դասում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ, արդյունա-
բերական վերլուծումներ և հետազոտություն-
ներ. տեխնիկական ծրագրերի ուսումնասիրում. 
տեխնոլոգիայի բնագավառում վեբ-կայքերի 
տրամադրում, որոնք թույլ են տալիս 
օգտատերերին խորհուրդ և տեղեկատվություն 
տարածել. համակարգչային սարքավորում և 
ծրագրային ապահովման մշակում և նախագծում. 
ծրագրային ապահովում որպես (SaaS) 
ծառայություն. համացանցով տեղեկատվության, 
տվյալների, փաստաթղթերի և պատկերների 
փոխանցման հետ կապված համակարգչային 
ծառայություններ. կինոծրագրերի, հայտարա-
րությունների, հոլովակների, սպորտի, 
համերգների, տոնախմբությունների և զվար-
ճության մասին նորությունների և դրա հետ 
կապված տեղեկատվության տեսքով դեպի 
ինտերակտիվ հիմնապաշար առցանց մուտք 
գործելու հնարավորությամբ համակարգչային 
ծրագրերի ծառայություններ. կիրառական 
ծառայություններ տրամադրողների (ASP) 
ծառայություններ, այն է՝ համակարգչային 
ծրագրերի հավելվածների կայքերի տեղադրում 
երրորդ անձանց համար. կիրառական 
ծառայություններ տրամադրողների (ASP) 
ծառա յություններ` համացանցային տեխ-
նոլոգիայի հիմքով կոնֆերանսների, 
ձայնային կոնֆերանսների, էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների, փաստաթղթերի 
համա տեղ մշակման, տեսակոնֆերանսների և 
ձայնի ու զանգի մշակման ոլորտում ծրագրային 
ապահովմամբ. առցանց չբեռնվող ծրագրային 
ապահովում բազմաթիվ աշխատածրագրերի 
փոխգործելիությունը դյուրացնելու համար. 
առցանց ռեժիմում, էլեկտրոնային փոստի 
կամ հեռախոսի միջոցով տրամադրվող 
տեխնիկական օժանդակություն (տեխնիկական 
խորհրդակցություն) համակարգչային ծրա-
գրերի և աշխատածրագրերի վերաբերյալ. 
համակարգչային սպասարկում, այն է՝ գրանց-

ված օգտատերերի համար առցանց համայնքի 
ստեղծում քննարկումներին մասնակցելու, 
ցանցի հավասարաչափ օգտվողներից 
արձագանքներ ստանալու, վիրտուալ 
համայնքներ ստեղծելու, սոցիալական ցանցեր 
ստեղծելու և փաստաթղթեր փոխանցելու 
համար. համացանցից օգտվողներին համա-
կարգչային տեխնոլոգիայի վերաբերյալ 
խորհրդատվության տրամադրում օժանդակ թեժ 
գծերի միջոցով. համակարգչային սպասարկում 
համակարգչային ցանցում տեղեկատվական 
ցուցիչների, կայքերի և ռեսուրսների ստեղծման 
վերաբերյալ. որոնողական համակարգերի 
տրամադրում. համակարգիչների, դյուրակիր 
համակարգիչների, շարժական համա-
կարգիչների, լափթոփ համակարգիչների 
և ձեռքի համակարգիչների նախագծում. 
աձնական թվային քարտուղարների 
և անձնական մեդիանվագարկիչների 
նախագծում. շարժական հեռախոսների 
և սմարթֆոնների նախագծում. թվային 
խցիկների նախագծում. համակարգչային 
ծառայություններ. համակարգչային ծրա-
գրավորում. համակարգչային միահավաքման 
ծառայություններ. համակարգչային վերլու-
ծություն. համակարգչային ծրագրավորում 
վիրուսների դեմ պայքարելու համար. 
համակարգչային համակարգերի ծրա-
գրային ապահովման ծառայություններ. 
համակարգչային ծառայություններ համա-
կարգիչներից օգտվողների միջև տվյալների 
փոխանցման նպատակով ուղիղ կապ 
հաստատելու համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովման նախագծում. 
համակարգչային համակարգի նախագծում. 
վեբ-էջերի նախագծում և մշակում. վեբ-
էջերի տեղադրում երրորդ անձանց համար. 
համակարգչային կիրառական ծրագրերի 
տեղադրում տվյալների հիմնապաշարներից 
և համակարգչային ցանցերից տեղեկա-
տվության որոնման և ձեռքբերման 
համար. տեխնիկական տեղեկատվության 
տրամադրում անմիջական օգտատերերի 
հատուկ խնդրանքով հեռախոսային կամ 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով. խորհրդակցական ծառայություններ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
վերաբերյալ. համակարգչային ծառայություններ 
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համակարգչային տվյալների հիմնապաշարների 
և վեբ-կայքերի պատվիրված որոնման համար. 
համակարգչային և էլեկտրոնային ազդանշանի 
կոդավորում և ապակոդավորում. ֆիզիկական 
տվյալների և փաստաթղթերի փոխակերպում 
էլեկտրոնային մեդիաֆորմատի. ապրանքների 
ստուգման և գնահատման ծառայություն-
ներ. ճարտարապետական և նախագծային 
ծառայություններ. շենքերի, գրասենյակների 
և բնակարանների ինտերիերի դիզայն. 
համակարգիչների և համակարգչային ցանցի 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
ռիսկերի կառավարման համակարգչային 
անվտանգության ծրագրերի տրամադրում. 
համակարգչային անվտանգության ծառայու-
թյուններ (համակարգչային ծրագրերի և 
ցանցերի փորձարկում և ռիսկի գնահատում). 
որակի երաշխավորման ծառայություններ. 
համակարգչային ծառայություններ գործա-
րարության ասպարեզում գործարքների 
վկայագրման համար և դրանց վերաբեր-
յալ հաշվետվությունների պատրաստում. 
համա կարգիչներ, էլեկտրոնային ցանցեր 
և տվյալների հիմնապաշարներ մուտքի 
վերահսկում (անվտանգության ապահովում). 
համակարգչային ցանցերի միջոցով տվյալ-
ների փոխանցման և խմբակային գոր ծարկման 
անվտանգության ապահովում. խորհրդակ-
ցություն տվյալների անվտան գության 
ապահովման վերաբերյալ. տեխնոլոգիական 
խորհրդակցություն հեռահաղորդակցու-
թյան անվտանգության ապահովման վերա-
բերյալ. համակարգչայնացված կապի 
ցանցերի անվտան գության ծառայություններ. 
տեղեկա տվության տրամադրում համա-
ցանցի, համաշխարհային վեբ-ցանցի 
և համակարգչայնացված կապի ցանցի 
անվտանգության բնագավառում. խորհրդա-
տվական ծառայություններ համա-
ցանցի, համաշխարհային վեբ-ցանցի 
և համակարգչայնացված կապի ցանցի 
անվտանգության ապահովման վերաբերյալ, 
տեղեկատվության անվտանգության ապա-
հովում. համակարգչային անվտանգու-
թյան նույնականացման ծառայություններ. 
էլեկտրոնային ստորագրության առցանց 
նույնականացման բնագավառում համա-
կարգչային ծառայություններ. արտացանցային 

տվյալների պահուստային պատճենում. 
էլեկտրոնային տվյալների պահում. վեբ-կայքի 
միջոցով տեղեկատվության տրամադրում 
համակարգչային տեխնոլոգիայի և ծրա-
գրավորման վերաբերյալ. ամպային 
տեխնոլոգիաների ծառայություններ. ամպա-
յին տեխնոլոգիաների հարթակների տրա-
մա դրման ծառայություններ. չբեռնվող 
ամպային հաշվարկների օգտագործմամբ 
և ամպային տեխնոլոգիաների հիմքով 
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում. տվյալների էլեկտրոնային 
պահպանում. ամպային տեխնոլոգիաների 
միջոցով վիրտուալ համակարգչային համա-
կարգերի և վիրտուալ համակարգչային 
միջավայրի տրամադրում. զվարճության 
ծրագրերի վարձույթ. աշխարհագրական 
քարտեզներ կազմելու ծառայություններ. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբեր-
յալ տեղեկատվություն, խորհրդատվություն 
և խորհրդակ ցություն. բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայություններն ընդգրկված 42-րդ դասում:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20190137  (111) 29876
(220) 29.01.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 29.01.2029
(730) «Վիվո Մոբայլ Քոմյունիքեյշն Քո., ԼԹԴ», CN 
(442) 18.03.2019
(540) 

(511) 
դաս 9. տեղեկատվության (տվյալների) 

մշակման սարքեր. համակարգչային գրառված 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
ծրագրեր (ներբեռնվող ծրագրային ապա-
հովում). անձնական թվային օգնականներ 
(ԱԹՕ). համակարգչային ծրագրային 
հարթակներ, գրառված կամ բեռնվող. 
բեռնվող գրաֆիկական տարրեր բջջային 
հեռախոսների համար. հեռահաղորդակցային 
ապարատներ ոսկերչական զարդերի 
տես քով. համակարգչային ծրագրային 
ապահովման ներբեռնելի հավելվածներ 
բջջային հեռախոսների համար. պլանշետա-
յին համակարգիչներ. ինտերակտիվ 
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թաչսքրին տերմինալներ. արհեստական 
բանականությամբ մարդանման ռոբոտներ. 
սմարթ-ակնոցներ (տվյալների մշակման). 
սմարթ-ժամացույցներ (տվյալների մշակման). 
վիրտուալ իրականության խաղային  ծրագրեր. 
ՀՀԴ քարտ ընթերցող սարքեր. թաչսքրին 
գրիչներ. վրան կրովի համակարգիչներ. 
ժեստի ճանաչման ծրագիր. լուսանկարների 
տպիներ. մատնահետքերի սկաներներ. 
դեմքի ճանաչման սարքեր. նավիգացիոն 
գործիքներ. դիրքորոշման համաշխարհային 
համակարգի սարքավորումներ (GPS). 
սմարթֆոններ. շարժական հեռախոսներ. 
բջջային հեռախոսներ. մարմնի վրա կրվող 
սարքեր ֆիզիկական ակտիվությանը հետևելու 
համար. բջջային հեռախոսների պատյաններ. 
բջջային հեռախոսների ծածկոցներ. 
պաշտպանիչ թաղանթներ հարմարեցված 
շարժական հեռախոսների համար. վրան 
կրովի սմարթֆոններ. ստեղնաշարեր  
շարժական հեռախոսների համար. անլար 
սարքեր շարժական հեռախոսների համար. 
կանգնակներ հարմարեցված շարժական 
հեռախոսների համար. բարձրախոսների 
պատյաններ. անլար բարձրախոսներ. 
սմարթ բարձրախոսներ. AI բարձրախոսներ 
(բարձրախոսներ արհեստական ինտե-
լեկտով). ականջակալներ. անլար 
ականջակալներ. վիրտուալ իրականության 
գլխադիր սաղավարտներ. ականջակալներ 
հարմարեցված շարժական հեռախոսների 
համար. գլխադիր սաղավարտներ սմարթ-
ֆոնների համար. միկրոֆոններ հեռա-
հաղորդակցային ապարատների համար. 
հեռուստացույցի սեթ թոփ տուփեր. 
մոնոպոդներ (ձեռքի ամրակալաններ). մոնո-
պոդներ շարժական հեռախոսների համար. 
ինքնանկարահանման (սելֆիի) օբյեկտիվներ. 
էլեկտրոնային ապրանջաններ (չափիչ 
գործիքներ). ՀՀԴ մալուխներ. ՀՀԴ մալուխներ 
բջջային հեռախոսների համար. փոխակերպիչ 
խցակներ. էներգիայի ադապտերներ. 
էկրաններ շարժական հեռախոսների համար. 
վրան կրովի մոնիտորների ցուցասարքեր. 
էլեկտրական մարտկոցներ. լիցքավորող 
սարքեր կուտակիչների համար. շարժական 
լիցքավորման բանկեր (վերալիցքավորվող 
մարտկոցներ). անլար լիցքավորող սարքեր. 
կանգնակներ մեքենաներում հարմարեցված 
հեռախոսների համար. ՀՀԴ (USB) ֆլեշ- կրիչներ. 
բեռնվող հուզապատկերներ շարժական 

հեռախոսների համար. խաղային ծրագրեր 
համակարգիչների համար, ներբեռնելի:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20190309 (111) 29877
(220) 21.02.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 21.02.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հովհաննես 
Դավթյան Գագիկի, Երևան, Կուրղինյան 25, AM 
(442) 01.03.2019
(540) 

(526) «interior design» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 37. շինարարություն.
դաս 42. ինտերիերի դիզայն. ինտերիերի 

ձևավորում:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20190321  (111) 29878
(220) 22.02.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 22.02.2029
(730) «Գաստրո Մենեջմենթ» ՓԲԸ, Երևան, 
Տերյան 69, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

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

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ: 
____________________
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(210) 20190440 (111) 29879
(220) 11.03.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 11.03.2029
(730) «Սիմաո» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 48, բն. 
48, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

(526) «FOOD & MOOD» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, սպիտակ, կապույտ և բաց կապույտ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. մանրամեծածախ առևտուր:
____________________

(210) 20190478 (111) 29880
(220) 18.03.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 18.03.2029
(730) Վիկտորիա Սամվելի Սուքիասյան, Երևան, 
Դեմիրճյան 11Բ, AM 
(442) 01.04.2019
(540) 

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

դաս 35. ապրանքների մանրածախ 
վաճառք. առևտուր:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20190598 (111) 29881
(220) 29.03.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 29.03.2029
(730) «Մուլտի տաբակ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 
9, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, ծխա-

գլանակներ: 
____________________

(210) 20190668 (111) 29882
(220) 05.04.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 05.04.2029
(730) «Արմգար պրոդ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Արարատ, Սահմանապահների 5, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 

ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). դոնդող. սննդային ճար-
պեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային 
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն 
երշիկ. արգանակներ. բաղադրություններ 
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար. 
պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն. կար-
տոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային 
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. 
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. մանր 
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վարունգ (թթու դրած). պահածոյացված 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
սննդային յուղ. սերուցք (կաթնամթերք). 
պանիրներ. շաքարած մրգեր. կրոկետներ. 
անկենդան խեցգետնանմաններ. խուրմա. 
կաթ. անկենդան խեցգետիններ. ձկան 
սուկի. շրդանային մակարդներ. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. մրգային 
դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ. 
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս. 
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր 
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. 
յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների 
համար. անկենդան ծովատառեխ. օմարներ 
(անկենդան). եգիպտացորենի սննդային 
յուղ. սննդային յուղ արմավենու կորիզից. 
քնջութի սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ. 
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի 
դեղնուց. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ. 
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու 
համար. մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. 
լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. 
պահածոյացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ 
(բացի հրուշակեղենից). սննդային ոսկրածուծ. 
միդիաներ (խեցեմորթներ) անկենդան. կակ-
ղամորթներ անկենդան. արմավենու սննդային 
յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի փոշի. 
լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված սոխ. 
պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի 
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. 
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի 
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի 
սննդային ճարպ. մրգային աղցաններ. 
անկենդան սարդինա ձուկ. սաղմոն 
(անկենդան). կենդանական սննդային 
ճարպեր. թյուննոս (անկենդան). տոմատի 
հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ. 
պահածոյացված գետնասնկեր. ընտանի 
թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ալգինատներ 

խոհարարական նպատակների համար. ծեծած 
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված 
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային 
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ. 
ձկան հիմքով սննդամթերք. մրգային 
չիպսեր. խխունջներ (անկենդան). սպիրտի 
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար 
պատրաստված ծաղկափոշի. սղոցաձև 
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյաց-
ված ձուկ. պահածոյացված միս. մանր 
ծովախեցգետիններ (անկենդան). խխունջի 
ձվեր. սոյայի շոռ. հարած սերուցք. խոզի միս. 
ուտելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. ձկան 
ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. 
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ. 
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ), 
անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). 
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի 
թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի 
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. 
կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. 
լոռամրգի մրգանույշ. թահինի (մածուկ քնջութի 
հատիկներից). հումուս (խյուս սիսեռից). 
պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ. թեթև 
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ. 
կիմչի (սննդամթերք ֆերմենտացված բանջա-
րեղենների հիմքով). սոյայի կաթ. կաթնային 
կոկտեյլներ. այվար (պահածոյացված պղպեղ). 
արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. 
ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի 
մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված 
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվե-
վերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի 
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ 
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական 
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից). 
խտացրած կաթ. թթվասեր (թթվեցրած 
սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային 
խմորումով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած 
կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. 
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար. նշի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի 
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փոշի. յակիտորի. բուլգոգի (կորեական մսային 
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ. 
պահածոյացված հատապտուղներ. գուակամոլե 
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել. 
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակների 
համար. սառեցումով չորացրած միս. 
վարսակի կաթ. բանջարեղենային սերուցքներ. 
սառեցումով չորացրած բանջարեղեն. 
առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված 
ձիթապտղի սննդային յուղ. գալբի (կորեական 
ճաշատեսակ- խորոված, տապակած միս). 
էսկամոլես (մրջյունների ուտելի թրթուրներ). 
ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված 
քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով 
հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով 
խմորագնդիկներ. նրբերշիկներ հոթ-
դոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ 
փայտիկների վրա (կորնդոգեր). սոյայի ձեթ 
սննդի համար. կաթի փոխարինիչներ. նուշի 
կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ 
գետնընկույզի կաթի հիմքով. բնական կամ 
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար. 
կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած ձողաձուկ). 
կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. մամլած 
մրգային խմոր. յուբա (սոյայի ծնեբեկ). սոյայի 
բլիթներ. տոֆուի բլիթներ. թաժին (մսով, ձկով 
կամ բանջարեղենով պատրաստված կերակուր).

դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). 
մակա րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. 
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. համեմանք. հաց անխաշ խմորից. 
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային 
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. կոն-
ֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք). 
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ), 
կարրի (ամոքանք). հացահատիկային 

արտա դրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ 
(սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշա-
կարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք). համե-
մունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտա ցորենի 
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած 
սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբա բլիթներ. 
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ 
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի. 
կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի 
համար. քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. 
ամոքանք. քաղցրաբլիթներ. բուրավետ 
պղպեղ. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր. 
եգիպտացորենի ալյուր. մանանեխի փոշի. 
գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. 
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային 
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի 
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի). 
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր 
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. 
կոճապղպեղ (ամոքանք). կապակցող 
նյութեր պաղպաղակի համար. բնական կամ 
արհեստական սառույց. սառույց սառեցման 
համար. գլյուկոզա խոհարարական նպա-
տակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի 
համար. մակարուն (նշով թխվածք). 
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե 
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ) 
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի. 
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). 
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. 
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի 
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ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). փաթիլներ (հացահատիկային 
արտա դրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս 
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի 
համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու հա մար. 
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. 
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար. 
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. 
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի 
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. 
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցանների 
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. 
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո 
(համեմունք), սոյայի խյուս (համեմունք). 
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի 
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա 
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար). 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով 
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. 
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս). 

բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու 
համար. կտավատի սերմ խոհարարական 
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային 
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակու-
թյամբ. գինեքարաթթու խոհարարական 
նպատակների համար. գլյուտենային հավե-
լույթներ խոհարարական նպատակների 
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկ-
ներ մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանք-
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի 
(չինական կարկանդակներ). բրնձե խմոր 
խոհարարական նպատակների համար. 
ցզյաոցզի (չինական պելմեններ). ռամեն 
(ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի հիմքով). 
օկոնոմիակի (ճապոնական բարկահամ բլիթներ). 
օկոնոմիակիի համար խմորախառնուրդ 
(ճապոնական բարկահամ բլիթներ). բուրիտո. 
գիմբապ (կորեական ճաշատեսակ բրնձի 
հիմքով). ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. 
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող). 
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն 
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և 
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի 
(բրնձի գնդիկներ). արագ (ակնթարթային) 
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի 
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի). մշակված կինոա. բլղուր. 
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մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր. 
լոռամրգի սոուս (համեմունքներ). խնձորի 
սոուս (համեմունքներ). չորահաց. լոմպոր 
(կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ). զեֆիր 
(հրուշակեղեն). պաստիլա (հրուշակեղեն). 
սեմբեյ (բրնձի կրեկերներ). կիմչիժոն 
(խմորված բանջարեղեններից յուղաբլիթներ). 
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր 
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
կոնֆետներ. շնչառությունը թարմացնող 
ծա մոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. բնահյութեր ըմպելիք-
ներ պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր 
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազավորված 
ջուր պատրաստելու համար. լիթիումաջուր. 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. 
սեղանի ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի 
հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների 
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված 
քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. շարբաթ 
(ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշիներ 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ 
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե-
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ, 
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով 

ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ.

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

____________________

(210) 20190669 (111) 29883
(220) 05.04.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 05.04.2029
(730) «Արմգար պրոդ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Արարատ, Սահմանապահների 5, AM 
(442) 16.04.2019
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 

ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). դոնդող. սննդային 
ճարպեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
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գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային 
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն 
երշիկ. արգանակներ. բաղադրություններ 
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար. 
պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն. 
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային 
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. 
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. մանր 
վարունգ (թթու դրած). պահածոյացված 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
սննդային յուղ. սերուցք (կաթնամթերք). 
պանիրներ. շաքարած մրգեր. կրոկետներ. 
անկենդան խեցգետնանմաններ. խուրմա. 
կաթ. անկենդան խեցգետիններ. ձկան 
սուկի. շրդանային մակարդներ. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. մրգային 
դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ. 
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս. 
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր 
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. 
յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների 
համար. անկենդան ծովատառեխ. օմարներ 
(անկենդան). եգիպտացորենի սննդային 
յուղ. սննդային յուղ արմավենու կորիզից. 
քնջութի սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ. 
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի 
դեղնուց. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ. 
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու 
համար. մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. 
լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. 
պահածոյացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ 
(բացի հրուշակեղենից). սննդային ոսկրածուծ. 
միդիաներ (խեցեմորթներ) անկենդան. 
կակղամորթներ անկենդան. արմավենու 
սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի 
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված 
սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի 
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. 
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ 

ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի 
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի 
սննդային ճարպ. մրգային աղցաններ. 
անկենդան սարդինա ձուկ. սաղմոն 
(անկենդան). կենդանական սննդային 
ճարպեր. թյուննոս (անկենդան). տոմատի 
հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ. 
պահածոյացված գետնասնկեր. ընտանի 
թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ալգինատներ 
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած 
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված 
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային 
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ. 
ձկան հիմքով սննդամթերք. մրգային 
չիպսեր. խխունջներ (անկենդան). սպիրտի 
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար 
պատրաստված ծաղկափոշի. սղոցաձև 
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյացված 
ձուկ. պահածոյացված միս. մանր 
ծովախեցգետիններ (անկենդան). խխունջի 
ձվեր. սոյայի շոռ. հարած սերուցք. խոզի միս. 
ուտելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. ձկան 
ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. 
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ. 
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ), 
անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). 
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի 
թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի 
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. 
կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. 
լոռամրգի մրգանույշ. թահինի (մածուկ քնջութի 
հատիկներից). հումուս (խյուս սիսեռից). 
պահածոյացված ծովային ջրիմուռներ. թեթև 
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ. 
կիմչի (սննդամթերք ֆերմենտացված բան-
ջարեղենների հիմքով). սոյայի կաթ. կաթնային 
կոկտեյլներ. այվար (պահածոյացված պղպեղ). 
արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. 
ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի 
մուսեր. ձկան մշակված խավիար. մշակված 
սերմեր. սննդի համար պատրաստված հալվե-
վերա. պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի 
բարձր պարունակությամբ կաթ. կտավատի 
սննդային յուղ. ցածր կալորիականությամբ 
կարտոֆիլի չիպսեր. լեցիտին խոհարարական 
նպատակների համար. կաթնային ֆերմենտներ 
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խոհարարական նպատակների համար. 
կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից). 
խտացրած կաթ. թթվասեր (թթվեցրած 
սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային 
խմորումով մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած 
կաթ). տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. 
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար. նշի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի 
փոշի. յակիտորի. բուլգոգի (կորեական մսային 
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված պնդուկ. 
պահածոյացված հատապտուղներ. գուակամոլե 
(խյուս ավոկադոյից). սոխի օղակներ. ֆալաֆել. 
կիտրոնի հյութ խոհարարական նպատակների 
համար. սառեցումով չորացրած միս. վար-
սակի կաթ. բանջարեղենային սերուցքներ. 
սառեցումով չորացրած բանջարեղեն. 
առաջին սառը մամլման եղանակով ստացված 
ձիթապտղի սննդային յուղ. գալբի (կորեական 
ճաշատեսակ- խորոված, տապակած միս). 
էսկամոլես (մրջյունների ուտելի թրթուրներ). 
ուտելի անկենդան միջատներ. մշակված 
քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով 
հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով 
խմորագնդիկներ. նրբերշիկներ հոթ-
դոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ 
փայտիկների վրա (կորնդոգեր). սոյայի ձեթ 
սննդի համար. կաթի փոխարինիչներ. նուշի 
կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ 
գետնընկույզի կաթի հիմքով. բնական կամ 
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար. 
կլիպֆիսկ (աղը դրած և չորացրած ձողաձուկ). 
կաթնաշոռով ալրային փքաբլիթներ. մամլած 
մրգային խմոր. յուբա (սոյայի ծնեբեկ). սոյայի 
բլիթներ. տոֆուի բլիթներ. թաժին (մսով, ձկով 
կամ բանջարեղենով պատրաստված կերակուր.

դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). 
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. 
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն Նոր 
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար. 
ոչ բուժիչ թուրմեր. սրճային բուրավետարար-
ներ. անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 

համար. համեմանք. հաց անխաշ խմորից. 
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային 
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. 
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք). 
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ), 
կարրի (ամոքանք). հացահատիկային արտա-
դրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի 
փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշակար կան-
դակներ. մեխակ (ամոքանք). համեմունքներ. 
քաղցրավենիք. եգիպտացորենի փաթիլներ. 
ադիբուդի. կայունարարներ հարած սերուցքի 
համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային 
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային 
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ. 
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում. 
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք. 
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային 
ալյուր. բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի 
ալյուր. մանանեխի փոշի. գարու ալյուր. սոյայի 
ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից պատրաստված 
ուտելիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ. 
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ 
(հրուշակներ). շաքար. բուրավետարարներ 
հրուշակեղենի համար (բացառությամբ 
եթերային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի համար. 
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի 
համար. կոճապղպեղ (ամոքանք). կապակցող 
նյութեր պաղպաղակի համար. բնական կամ 
արհեստական սառույց. սառույց սառեցման 
համար. գլյուկոզա խոհարարական նպա-
տակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի 
համար. մակարուն (նշով թխվածք). 
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե 
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ) 
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի. 
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). 
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. պաս-
տեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
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հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. 
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի 
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). փաթիլներ (հացահատիկային 
արտա դրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս 
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի 
համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. 
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար. 
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. 
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի 
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. 
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցանների 
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. 
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո 
(համեմունք), սոյայի խյուս (համեմունք). 
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի 

ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա 
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար). 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով 
ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. 
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս). 
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու 
համար. կտավատի սերմ խոհարարական 
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային 
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակու-
թյամբ. գինեքարաթթու խոհարարական 
նպատակների համար. գլյուտենային 
հավելույթներ խոհարարական նպատակների 
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանք-
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի 
(չինական կարկանդակներ). բրնձե խմոր 
խոհարարական նպատակների համար. 
ցզյաոցզի (չինական պելմեններ). ռամեն 
(ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի հիմքով). 
օկոնոմիակի (ճապոնական բարկահամ բլիթ-
ներ). օկոնոմիակիի համար խմորախառնուրդ 
(ճապոնական բարկահամ բլիթներ). բուրիտո. 
գիմբապ (կորեական ճաշատեսակ բրնձի 
հիմքով). ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. 
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող). 
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն 
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
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կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և 
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի 
(բրնձի գնդիկներ). արագ (ակնթարթային) 
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի 
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի). մշակված կինոա. բլղուր. 
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր. 
լոռամրգի սոուս (համեմունքներ). խնձորի 
սոուս (համեմունքներ). չորահաց. լոմպոր 
(կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ). զեֆիր 
(հրուշակեղեն). պաստիլա (հրուշակեղեն). 
սեմբեյ (բրնձի կրեկերներ). կիմչիժոն 
(խմորված բանջարեղեններից յուղաբլիթներ). 
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր 
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
կոնֆետներ. շնչառությունը թարմացնող 
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու. ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. բնահյութեր ըմպելիք-
ներ պատրաստելու համար. մրգահյութեր. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր 
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազավորված 
ջուր պատրաստելու համար. լիթիումաջուր. 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). զելտերյան ջուր. 
սեղանի ջրեր. քաղցուներ. լիմոնադներ. գայլուկի 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ) գարեջուր 
պատրաստելու համար. բանջարեղենի 
հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների 
համար. ածիկի քաղցու. խաղողի չխմորված 
քաղցու. օրշադ. սոդայաջուր. շարբաթ 
(ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. հաբեր գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. փոշիներ 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. գազավորված ջուր. սարսապարիլ 
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
մրգային նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 

ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե- 
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սոյայի հիմքով 
ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 
ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով ըմպելիքներ, 
բացի կաթի փոխարինիչներից. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). էներգետիկ ըմպելիքներ.

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

____________________

(210) 20190716  (111) 29884
(220) 11.04.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 11.04.2029
(730) «Արթստեփ» ՍՊԸ, Երևան, Բուդաղյան 1, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 
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(511) 
դաս 29. մուրաբաներ. ջեմեր. կոմպոտներ. 

չրեր. պահածոյացված մրգեր. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. սառեցրած 
մրգեր. պահածոյացված բանջարեղեն. 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն. 
չորացրած բանջարեղեն. պահածոյացված 
հատապտուղներ: 
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20190717  (111) 29885
(220) 11.04.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 11.04.2029
(730) «Թեսթի լանչ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 
1-ին նրբ., տուն 18, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

(526) «Tasty Lunch» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, սպիտակ, կարմիր, շագանակագույն, 
մուգ և բաց նարնջագույն և բաց երկնագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20190718  (111) 29886
(220) 11.04.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 11.04.2029
(730) «Պրոֆդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի 
խճ. 47/7, AM 
(442) 02.05.2019

(540) 

(526) «ProfDetal» բառային գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 6. արկղեր սովորական մետաղներից. 
մետաղական բունկերներ:

____________________

(210) 20190748 (111) 29887
(220) 15.04.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 15.04.2029
(730) Սփորթ ընդ Ֆեյշըն Մենեգմընթ Փթե. 
Լթդ., SG 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 9. հատակի կշեռքներ. քայլաչափներ. 

ֆիզիկական վարժությունների ընթացքում 
սպառած էներգիայի չափման սարքեր. 
ֆիզիկական վարժությունների ընթացքում 
սպառած էներգիայի չափման սարքեր, որոնք 
պարունակում են զարկերակի չափման 
սարքեր. կարդիոտվիչներ, մասնավորապես` 
ֆիզիկական վարժությունների ընթացքում 
սպառած էներգիայի չափման սարքեր, որոնք 
պարունակում են զարկերակի չափման սարքեր, 
ժամացույցներ և զարթուցիչներ.
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դաս 10. ոտնաթաթերի մերսիչներ. 
մարմնի մերսիչներ. մերսիչ գնդակներ. 
հագուստ բուժական նպատակների համար, 
մասնավորապես` քաշի նվազեցման, ներառ-
յալ` գոտիներ-կալանդներ և կոստյումներ. 
սարքեր զարկերակի չափման համար. 
սարքեր զարկերակի չափման համար, որոնք 
պարունակում են ֆիզիկական վարժություն-
ների ընթացքում սպառած էներգիայի չափման 
սարքեր. կարդիոտվիչներ, մասնավորա պես` 
սարքեր զարկերակի չափման համար, որոնք 
պարունակում են  ֆիզիկական վարժությունների 
ընթացքում սպառած էներգիայի չափման 
սարքեր, ժամացույցներ և զարթուցիչ. սրտի 
կրճատման հաճախականությունը ցույց տվող 
մոնիտորներ.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, ջրով և օդով տեղափոխվող 
ապարատներ. սահնակներ. ձնագլդոններ, այդ 
թվում` ձեռքով կառավարվող առանց շարժիչի 
ձնագլդոններ.

դաս 14. վայրկյանաչափներ. ժամացույցներ. 
զարթուցիչներ.

դաս 25. հագուստ. կոշիկներ. գլխարկներ. 
սպորտային հագուստ, այդ թվում`  նիհարելու 
գոտիներ-կալանդներ և կոստյումներ. 
բազկակապեր. կապեր (հագուստ).

դաս 27. մարմնամարզական գորգեր. 
գորգեր յոգայի համար. 

դաս 28. խաղեր. խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային ապրանքներ. 
սպորտային մարզասարքեր, այդ թվում` 
վազքուղիներ ֆիզիկական վարժությունների 
համար, հեծանվային վարժասարքեր, 
թիավարման վարժասարքեր, ծանրաքարերով 
ներկառուցված ուժային մարզասարքեր, 
էլիպտիկ վարժասարքեր, վարժասարքեր 
դաստակի համար, «ստեպպեր» տեսակի 
վարժասարքեր ֆիզիկական վարժությունների 
համար, վարժասարքեր ստեպ այրոբիկայի 
համար, առողջության սկավառակներ, 
էսպանդերներ. ծանրաձողի սկավառակներ 
ֆիզիկական վարժությունների համար. աթոռ-
իշոտնուկներ մարմնամարզական.  կանգ-
նակներ մարմնամարզական. անվակներ 

մարմնամարզական. սպորտային  սարքեր 
ծանր ատլետիկայում մարզվելու համար, այդ 
թվում` ծանրաձողեր ուժային վարժությունների 
համար, ծանրաձողի կանգնակներ, ծանրաձողի 
սկավառակներ, մարմնամարզական մար-
զա գնդեր, կշռաքարեր վարժությունների 
համար. փոկեր ծանրամարտիկների համար 
(սպորտային ապրանքներ). ատլետիկայի 
գոտիներ. թևակապեր ատլետիկայի համար. 
թևակապեր սպորտով զբաղվելու համար. 
սպորտային սկավառակներ. տուրնիկներ. 
պարագաներ ուժային մարզանքների համար, 
որոնք վերաբերում են 28-րդ դասին, այդ 
թվում` փոկեր ձգման համար, հենակներ 
հրման համար. ցատկահարթակներ 
(բատուտ ներ). ցատկապարաններ. մարմնա-
մարզական պարաններ. օղակներ երեխա-
ների համար. օղակներ ֆիզիկական 
վարժությունների համար. մարմնամարզական 
գնդակներ. ծանրացուցիչներ ֆիզիկական 
վարժությունների համար, այդ թվում` 
բաճկոններ – ծանրացուցիչներ. ձեռնոցներ 
ուժային վարժություններ կատարողների 
համար, այդ թվում` ծանրաձողի վրա 
վարժությունների համար ձեռնոցներ, 
ատլետիկայով զբաղվողների ձեռնոցներ. 
ֆիթնես մարզումների համար ձեռնոցներ. 
շարժանվակներ յոգայի համար. փոկեր յոգայի 
համար. սպորտային գոտիներ-կալանդներ 
ֆիզիկական վարժությունների ընթացքում 
նիհարելու համար. կոստյումներ ֆիզիկական 
վարժությունների ընթացքում նիհարելու 
համար.  ձեռնաթիակներ (ռակետներ), այդ 
թվում` ձեռնաթիակներ (ռակետներ) սեղանի 
թենիսի համար. սեղաններ սեղանի թենիսի 
համար. բադմինտոնի հավաքակազմեր. խաղի 
գնդակներ, այդ թվում` թենիսի գնդակներ. 
սեղանի թենիսի գնդակներ. սահնակներ 
(սպորտային ապրանքներ). առողջությունը 
վերականգնող սահնակներ. սահնակներ սարից 
սահելու համար, այդ թվում` ձնագլդոններ. 
դարթս խաղեր. թիրախներ դարթս խաղերի 
համար. տեգեր դարթս խաղերի համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20190749  (111) 29888
(220) 15.04.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 15.04.2029
(730) Սփորթ ընդ Ֆեյշըն Մենեգմընթ Փթե. 
Լթդ., SG 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 06. մետաղական  հարմարանքներ  

բոքսի համար նախատեսված կախովի պարկերի 
կամ տանձիկների ամրացման համար.

դաս 09. գլխի պաշտպանիչ միջոցներ 
սպորտով զբաղվողների համար. պաշտպանիչ 
սաղավարտներ. պաշտպանական 
սաղավարտներ սպորտսմենների համար. 
սպորտային սուլիչներ. սպորտային սարքեր 
ատամները պաշտպանելու համար (կապպա). 
սմարթֆոնների ծածկոցներ. 

դաս 12. պոմպեր հեծանիվների համար.
դաս 18. թիկնապայուսակներ. 

պայուսակներ, ընդգրկված 18-րդ դասում.
դաս 25.  հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ. 

կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. մայկաներ. 
պոլո շապիկներ. ջեմպերներ. բաճկոններ 
(հագուստ). շորտեր. տաբատներ.  սպորտային 
կոստյումներ.  բաճկոնակներ. սպորտային 
կոշիկներ.  կրոսովկաներ.  կեդեր. բուտսեր 
(ֆուտբոլային). մարզակոշիկներ. հողաթափներ 
(կոշկեղեն).  կոշկեղեն  բոքսի համար. 
կոշկեղեն  մարմնամարզության համար. 
կարճագուլպաներ. բեյսբոլի գլխարկներ. 
զանգապաններ.  կիմոնո.  կիմոնոյի գոտիներ. 
սեղմող (կոմպրեսիոն) սպորտային կարճաթև 
(T-աձև) մայկաներ. համազգեստ  սպորտային  
մենամարտերի համար.  հագուստ նիհարելու 
համար.  նիհարելու համար նյութեր պարունակող 
հագուստ. 

դաս 28. մարմնամարզական և սպորտային 
իրեր. հարվածելու պարկեր սպորտի համար. 
տանձիկներ  բռնցքամարտի համար. սպոր-
տային  բինտեր ձեռքերի համար. բռնցքամարտի 
ձեռնոցներ. ձեռնոցներ խաղերի համար.  
ձեռնոցներ ֆուտբոլի դարպասապահների 

համար. պաշտպանիչներ ոտքերի համար 
(սպորտային ապրանքներ). պաշտպանիչներ 
ձեռքերի համար (սպորտային ապրանքներ). 
պաշտպանիչ աճուկների  համար (սպորտա-
յին ապրանքներ).  ձեռնոցներ ըմբշամարտի 
համար. թաթեր բռնցքամարտիկների համար. 
թաթեր մենամարտի համար. խաղագնդակներ. 
բասկետբոլի հենակներ զամբյուղով.  վոլեյբոլի 
ցանցեր. բասկետբոլի ցանցեր. ցանցեր 
ֆուտբոլի դարպասների համար. բասկետբոլի 
զամբյուղներ. ծնկակալներ (սպորտային 
ապրանքներ).  պաշտպանիչ վահանակներ 
(սպորտային ապրանքներ). պոմպեր խաղա-
գնդակների համար. արմնկակալներ 
(սպորտային ապրանքներ). սպորտային 
սարքավորանք  հարվածների մշակման 
համար, այդ թվում`  մակիվարաներ.  դարձման 
հոդակապեր բռնցքամարտի պարկերի և 
տանձիկների ամրացման համար.  պաշտպանիչ 
հանդերձանք սպորտսմենների համար, որը 
վերաբերում է 28-րդ դասին.  

դաս 35. ապրանքների ցուցադրում. 
ինտերնետ գովազդ. մանրածախ և մեծածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. գովազդ. 
գովազդ պլակատների միջոցով. ինտերակտիվ 
գովազդ համակարգչային ցանցում. 
արտաքին գովազդ. հեռուստագովազդ. 
տարբեր ապրանքների հավաքում երրորդ 
անձանց համար (բացառությամբ դրանց 
փոխադրման) և ապրանքների տեղադրում 
սպառողների կողմից դրանք ուսումնասիրելու 
և ձեռք բերելու հարմարավետության 
համար. ներմուծման-արտահանման գործա-
կալությունների ծառայություններ. ապրանք-
ների առաջխաղացում երրորդ անձանց 
համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ 
անձանց համար. նմուշների տարածում. 
ապրանքների մանրածախ և մեծածախ 
վաճառքի ծառայություններ. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում).  ինտերնետ - 
խանութների ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան
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(210) 20190750  (111) 29889
(220) 15.04.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 15.04.2029
(730) Սփորթ ընդ Ֆեյշըն Մենեգմընթ Փթե. 
Լթդ., SG 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 6. մետաղական  հարմարանքներ  

բոքսի համար նախատեսված կախովի պարկերի 
կամ տանձիկների ամրացման համար.

դաս 9. գլխի պաշտպանիչ միջոցներ 
սպորտով զբաղվողների համար. պաշտպանիչ 
սաղավարտներ. պաշտպանական սաղա-
վարտներ սպորտսմենների համար. 
սպորտային սուլիչներ. սպորտային սարքեր 
ատամները պաշտպանելու համար (կապպա). 
սմարթֆոնների ծածկոցներ. 

դաս 12. պոմպեր հեծանիվների համար.
դաս 18. թիկնապայուսակներ. պայու սակ-

ներ, ընդգրկված 18-րդ դասում.
դաս 25.  հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ. 

կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. մայկաներ. 
պոլո շապիկներ. ջեմպերներ. բաճկոններ 
(հագուստ). շորտեր. տաբատներ.  սպորտային 
կոստյումներ.  բաճկոնակներ. սպորտային 
կոշիկներ.  կրոսովկաներ.  կեդեր. բուտսեր 
(ֆուտբոլային). մարզակոշիկներ. հողաթափներ 
(կոշկեղեն).  կոշկեղեն  բոքսի համար. 
կոշկեղեն  մարմնամարզության համար. 
կարճա գուլպաներ. բեյսբոլի գլխարկներ. 
զանգապաններ.  կիմոնո.  կիմոնոյի գոտիներ. 
սեղմող (կոմպրեսիոն) սպորտային կարճաթև 
(T-աձև) մայկաներ. համազգեստ  սպորտային  
մենամարտերի համար.  հագուստ նիհարելու 
համար.  նիհարելու համար նյութեր պարունակող 
հագուստ. 

դաս 28. մարմնամարզական և սպորտային 
իրեր. հարվածելու պարկեր սպորտի համար. 
տանձիկներ  բռնցքամարտի համար. սպորտային  
բինտեր ձեռքերի համար. բռնցքամարտի 
ձեռնոցներ. ձեռնոցներ խաղերի համար.  

ձեռնոցներ ֆուտբոլի դարպասապահների 
համար. պաշտպանիչներ ոտքերի համար 
(սպորտային ապրանքներ). պաշտպանիչներ 
ձեռքերի համար (սպորտային ապրանքներ). 
պաշտպանիչ աճուկների  համար (սպորտային 
ապրանքներ).  ձեռնոցներ ըմբշամարտի 
համար. թաթեր բռնցքամարտիկների համար. 
թաթեր մենամարտի համար. խաղագնդակներ. 
բասկետբոլի հենակներ զամբյուղով.  վոլեյբոլի 
ցանցեր. բասկետբոլի ցանցեր. ցանցեր 
ֆուտբոլի դարպասների համար. բասկետ-
բոլի զամբյուղներ. ծնկակալներ (սպորտային 
ապրանքներ).  պաշտպանիչ վահանակներ 
(սպորտային ապրանքներ). պոմպեր 
խաղագնդակների համար. արմնկակալներ 
(սպորտային ապրանքներ). սպորտային 
սարքավորանք  հարվածների մշակման 
համար, այդ թվում`  մակիվարաներ.  դարձման 
հոդա կապեր բռնցքամարտի պարկերի և 
տանձիկների ամրացման համար.  պաշտ-
պանիչ հանդերձանք սպորտսմենների համար, 
որը վերաբերում է 28-րդ դասին.  

դաս 35. ապրանքների ցուցադրում. 
ինտերնետ գովազդ. մանրածախ և մեծածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների ցուցա-
դրում բոլոր լրատվամիջոցներով. գովազդ. 
գովազդ պլակատների միջոցով. ինտերակտիվ 
գովազդ համակարգչային ցանցում. 
արտաքին գովազդ. հեռուստագովազդ. 
տար բեր ապրանքների հավաքում երրորդ 
անձանց համար (բացառությամբ դրանց 
փոխադրման) և ապրանքների տեղադրում 
սպառողների կողմից դրանք ուսումնասիրելու 
և ձեռք բերելու հարմարավետության 
համար. ներմուծման-արտահանման գործա-
կալությունների ծառայություններ. ապրանք-
ների առաջխաղացում երրորդ անձանց 
համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ 
անձանց համար. նմուշների տարածում. 
ապրանքների մանրածախ և մեծածախ 
վաճառքի ծառայություններ. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում).  ինտերնետ - 
խանութների ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20190752  (111) 29890
(220) 15.04.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 15.04.2029
(730) Սփորթ ընդ Ֆեյշըն Մենեգմընթ Փթե. 
Լթդ., SG 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 6. մետաղական  հարմարանքներ  

բոքսի համար նախատեսված կախովի պարկերի 
կամ տանձիկների ամրացման համար.

դաս 9. գլխի պաշտպանիչ միջոցներ 
սպորտով զբաղվողների համար. պաշտպանիչ 
սաղավարտներ. պաշտպանական 
սաղավարտներ սպորտսմենների համար. 
սպորտային սուլիչներ. սպորտային սարքեր 
ատամները պաշտպանելու համար (կապպա). 
սմարթֆոնների ծածկոցներ. 

դաս 12. պոմպեր հեծանիվների համար.
դաս 18. թիկնապայուսակներ. պայու-

սակներ, ընդգրկված 18-րդ դասում.
դաս 25.  հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ. 

կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. մայկաներ. 
պոլո շապիկներ. ջեմպերներ. բաճկոններ 
(հագուստ). շորտեր. տաբատներ.  սպորտային 
կոստյումներ.  բաճկոնակներ. սպորտային 
կոշիկներ.  կրոսովկաներ.  կեդեր. բուտսեր 
(ֆուտբոլային). մարզակոշիկներ. հողաթափ-
ներ (կոշկեղեն).  կոշկեղեն  բոքսի համար. 
կոշկեղեն  մարմնամարզության համար. 
կարճա գուլպաներ. բեյսբոլի գլխարկներ. 
զանգապաններ.  կիմոնո.  կիմոնոյի գոտիներ. 
սեղմող (կոմպրեսիոն) սպորտային կարճաթև 
(T-աձև) մայկաներ. համազգեստ  սպորտային  
մենամարտերի համար.  հագուստ նիհարելու 
համար.  նիհարելու համար նյութեր պարունակող 
հագուստ. 

դաս 28. մարմնամարզական և սպորտային 
իրեր. հարվածելու պարկեր սպորտի համար. 
տանձիկներ  բռնցքամարտի համար. սպորտային  
բինտեր ձեռքերի համար. բռնցքամարտի 
ձեռնոցներ. ձեռնոցներ խաղերի համար.  
ձեռնոցներ ֆուտբոլի դարպասապահների 
համար. պաշտպանիչներ ոտքերի համար 

(սպորտային ապրանքներ). պաշտպանիչներ 
ձեռքերի համար (սպորտային ապրանքներ). 
պաշտպանիչ աճուկների  համար (սպորտային 
ապրանքներ).  ձեռնոցներ ըմբշամարտի 
համար. թաթեր բռնցքամարտիկների համար. 
թաթեր մենամարտի համար. խաղագնդակներ. 
բասկետբոլի հենակներ զամբյուղով.  վոլեյբոլի 
ցանցեր. բասկետբոլի ցանցեր. ցանցեր 
ֆուտբոլի դարպասների համար. բասկետ-
բոլի զամբյուղներ. ծնկակալներ (սպորտային 
ապրանքներ).  պաշտպանիչ վահանակներ 
(սպորտային ապրանքներ). պոմպեր խաղա-
գնդակների համար. արմնկակալներ 
(սպորտային ապրանքներ). սպորտային 
սարքավորանք  հարվածների մշակման 
համար, այդ թվում`  մակիվարաներ.  դարձման 
հոդա կապեր բռնցքամարտի պարկերի և 
տանձիկների ամրացման համար.  պաշտպանիչ 
հանդերձանք սպորտսմենների համար, որը 
վերաբերում է 28-րդ դասին.  

դաս 35. ապրանքների ցուցադրում. 
ինտերնետ գովազդ. մանրածախ և մեծածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների ցուցա-
դրում բոլոր լրատվամիջոցներով. գովազդ. 
գովազդ պլակատների միջոցով. ինտերակտիվ 
գովազդ համակարգչային ցանցում. 
արտաքին գովազդ. հեռուստագովազդ. 
տարբեր ապրանքների հավաքում երրորդ 
անձանց համար (բացառությամբ դրանց 
փոխադրման) և ապրանքների տեղադրում 
սպառողների կողմից դրանք ուսումնասիրելու 
և ձեռք բերելու հարմարավետության 
համար. ներմուծման-արտահանման գործա-
կալությունների ծառայություններ. ապրանք-
ների առաջխաղացում երրորդ անձանց 
համար. վաճառքի օժանդակություն երրորդ 
անձանց համար. նմուշների տարածում. 
ապրանքների մանրածախ և մեծածախ 
վաճառքի ծառայություններ. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում).  ինտերնետ - 
խանութների ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(730) Սփորթ ընդ Ֆեյշըն Մենեգմընթ Փթե. 
Լթդ., SG 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 9. սպորտային սաղավարտներ. 

պաշտ պանական սաղավարտներ սպորտսմեն-
ների համար, այդ թվում` սաղավարտներ 
լեռնադահուկորդների համար. դիմակներ 
դահուկով և սնոուբորդով սահելու համար, 
այդ թվում` դիմակներ լեռնադահուկորդների 
համար. սնոուբորդիստների և դահուկորդների 
դիմակների պատյաններ. սնոուբորդիստների և 
դահուկորդների դիմակների ոսպնյակներ.

դաս 18. պայուսակներ, թիկնապայուսակներ.
դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ. 

բաճկոններ. ջեմպերներ. փոխաններ. 
ֆուֆայկաներ. երկարաթև (T-աձև) մայկաներ. 
կոմբինեզոններ. գուլպաներ. գդակներ 
(հագուստ). բալակլավա (հագուստ). գլխակապեր 
(հագուստ). կիսազուգագուլպաներ. ձեռնոցներ, 
այդ թվում` ձեռնոցներ դահուկորդների 
համար. դահուկային ենթասաղավարտներ. 
թաթմաններ (հագուստ). գործած գլխարկներ. 
ներքնազգեստ. կիսավարտիքներ. մայկաներ. 
կրծկալներ. տաբատներ.

դաս 28. սպորտային և մարմնամարզական 
ապրանքներ. դահուկային փայտեր, այդ 
թվում` լեռնադահուկային փայտեր. օղակներ 
դահուկային փայտերի համար, այդ թվում` 
լեռնադահուկային փայտերի համար. 
լեռնադահուկները ամրացնելու կպչուկ- 
ճար մանդներ դրանց տեղափոխման կամ 
պահեստավորման համար. փոկեր դահուկների 
և դահուկային փայտերի տեղափոխման համար. 
պատյաններ դահուկների տեղափոխման և 
պահեստավորման համար. հատուկ նախա-
տեսված պայուսակներ լեռնադահուկային կամ 
սնոուբորդի կիսակոշիկների համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20190756  (111) 29892
(220) 15.04.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 15.04.2029
(730) Սփորթ ընդ Ֆեյշըն Մենեգմընթ Փթե. 
Լթդ., SG 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 7. գնդիկավոր առանցքակալներ 

սքեյթ բորդների համար. 
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. պտուտակամերի 

բանալիներ (ձեռքի գործիք).
դաս 9. սաղավարտներ. պաշտպանիչ 

սաղա վարտներ. պաշտպանական սաղա-
վարտներ սպորտսմենների համար. պաշտ-
պանիչ սաղավարտներ սքեյթբորդինգի համար. 
ակնոցներ սնոուբորդինգի համար. սպորտային 
ակնոցներ.

դաս 18. թիկնապայուսակներ. պայու-
սակներ.

դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ. 
ձեռնոցներ սքեյթբորդիստների համար. ձեռ-
նոցներ սնոուբորդիստների համար. կոշիկներ 
սնոուբորդի համար. հագուստի, կոշկեղենի, 
գլխարկների  պարագաներ, ընդգրկված տվյալ 
դասում. հագուստի, կոշկեղենի, գլխարկների  
մասեր, ընդգրկված տվյալ դասում. 

դաս 28. խաղեր,  խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. անվավոր 
տախտակներ սահելու համար (սքեյթբորդներ, 
վեյբորդներ, քենդիբորդներ, լոնգբորդներ). 
սերֆինգի տախտակներ. սնոուբորդներ. 
պատյաններ սքեյթբորդների, սերֆինգի 
տախտակների, սնոուբորդների համար. 
պաշտպանիչ հանդերձանք սպորտի համար. 
պաշտպանիչ դիմակներ սպորտի համար.  
պաշտպանիչ դիմակների պատյաններ 
սպորտի համար. դիմակներ սնոուբորդինգի 
համար. կրծքի պաշտպանիչ պահպանակներ 
սպորտի համար. պաշտպանիչ միջադիրներ 
(սպորտային հանդերձանքի տարրեր). պաշտ-
պանիչ բաճկոնակներ սպորտի համար. 
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պաշտպանիչ տարրեր սքեյթբորդինգի համար.  
համալրող մասեր և կցամասեր սքեյթբորդների 
համար, ընդգրկված տվյալ դասում, այդ 
թվում` սքեյթբորդի տախտակներ, սքեյթբորդի 
կախոցներ, սքեյթբորդի կախոցների մեղմիչ 
սեղմօղակներ. սքեյթբորդի անվակներ,  
սքեյթբորդի անիվներ. միակցիչ ժապավեններ 
սքեյթի համար,  տակդիրներ սքեյթբորդի 
համար.  ինքնասոսնձվող հակասահքային 
պատվածքներ սքեյթբորդի տախտակների 
համար. ամրակապեր դահուկները զույգով 
պահելու համար, դրանց պահպանման և 
տեղափոխման նպատակով, այդ թվում՝ կպչուն 
կապեր. ամրակապեր սնոուբորդի համար. 
պատյաններ սնոուբորդի համար.  դաստակ-
ների պաշտպանիչ հարմարանքներ. մեջքի 
պաշտպանիչ հարմարանքներ. ծնկակալներ 
(սպորտային ապրանքներ):
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20190757  (111) 29893
(220) 15.04.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 15.04.2029
(730) Սփորթ ընդ Ֆեյշըն Մենեգմընթ Փթե. 
Լթդ., SG 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 7. գնդիկավոր առանցքակալներ 

սքեյթ բորդների համար. 
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. պտուտակա մերի 

բանալիներ (ձեռքի գործիք).
դաս 9. սաղավարտներ. պաշտպանիչ 

սաղավարտներ. պաշտպանական սաղավարտ-
ներ սպորտսմենների համար. պաշտ պանիչ 
սաղավարտներ սքեյթբորդինգի համար. 
ակնոցներ սնոուբորդինգի համար. սպոր տային 
ակնոցներ.

դաս 18. թիկնապայուսակներ. պայու-
սակներ.

դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ. 
ձեռնոցներ սքեյթբորդիստների համար. ձեռ-
նոցներ սնոուբորդիստների համար. կոշիկներ 

սնոուբորդի համար. հագուստի, կոշկեղենի, 
գլխարկների  պարագաներ, ընդգրկված տվյալ 
դասում. հագուստի, կոշկեղենի, գլխարկների  
մասեր, ընդգրկված տվյալ դասում. 

դաս 28. խաղեր,  խաղալիքներ. 
մարմնամարզական և սպորտային իրեր. 
անվավոր տախտակներ սահելու համար 
(սքեյթբորդներ, վեյբորդներ, քենդիբորդներ, 
լոնգբորդներ). սերֆինգի տախտակներ. 
սնոուբորդներ. պատյաններ սքեյթբորդների, 
սերֆինգի տախտակների, սնոուբորդների 
համար. պաշտպանիչ հանդերձանք սպորտի 
համար. պաշտպանիչ դիմակներ սպորտի 
համար.  պաշտպանիչ դիմակների պատյաններ 
սպորտի համար. դիմակներ սնոուբորդինգի 
համար. կրծքի պաշտպանիչ պահպանակներ 
սպորտի համար. պաշտպանիչ միջադիրներ 
(սպորտային հանդերձանքի տարրեր). 
պաշտպանիչ բաճկոնակներ սպորտի համար. 
պաշտպանիչ տարրեր սքեյթբորդինգի համար.  
համալրող մասեր և կցամասեր սքեյթբորդների 
համար, ընդգրկված տվյալ դասում, այդ 
թվում` սքեյթբորդի տախտակներ, սքեյթբորդի 
կախոցներ, սքեյթբորդի կախոցների մեղմիչ 
սեղմօղակներ. սքեյթբորդի անվակներ,  
սքեյթբորդի անիվներ. միակցիչ ժապավեններ 
սքեյթի համար,  տակդիրներ սքեյթբորդի 
համար.  ինքնասոսնձվող հակասահքային 
պատվածքներ սքեյթբորդի տախտակների 
համար. ամրակապեր դահուկները զույգով 
պահելու համար, դրանց պահպանման և 
տեղափոխման նպատակով, այդ թվում՝ կպչուն 
կապեր. ամրակապեր սնոուբորդի համար. 
պատյաններ սնոուբորդի համար.  դաստակների 
պաշտպանիչ հարմարանքներ. մեջքի 
պաշտպանիչ հարմարանքներ. ծնկակալներ 
(սպորտային ապրանքներ):
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20190758 (111) 29894
(220) 15.04.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 15.04.2029
(730) Սփորթ ընդ Ֆեյշըն Մենեգմընթ Փթե. 
Լթդ., SG 
(442) 02.05.2019



ԳՅՈՒՏԵՐ

55

ՄԱՍ 1

55

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/1 

02 . 1 2 . 20 19

(540) 

(511) 
դաս 9. հատակի կշեռքներ. քայլաչափներ. 

ֆիզիկական վարժությունների ընթացքում 
սպառած էներգիայի չափման սարքեր. 
ֆիզիկական վարժությունների ընթացքում 
սպառած էներգիայի չափման սարքեր, որոնք 
պարունակում են զարկերակի չափման 
սարքեր. կարդիոտվիչներ, մասնավորապես` 
ֆիզիկական վարժությունների ընթացքում 
սպառած էներգիայի չափման սարքեր, որոնք 
պարունակում են զարկերակի չափման սարքեր, 
ժամացույցներ և զարթուցիչներ.

դաս 10. ոտնաթաթերի մերսիչներ. 
մարմնի մերսիչներ. մերսիչ գնդակներ. 
հագուստ բուժական նպատակների համար, 
մասնավորապես` քաշի նվազեցման, ներառ-
յալ` գոտիներ-կալանդներ և կոստյումներ. 
սարքեր զարկերակի չափման համար. 
սարքեր զարկերակի չափման համար, որոնք 
պարունակում են ֆիզիկական վարժությունների 
ընթացքում սպառած էներգիայի չափման 
սարքեր. կարդիոտվիչներ, մասնավորապես` 
սարքեր զարկերակի չափման համար, որոնք 
պարունակում են  ֆիզիկական վարժությունների 
ընթացքում սպառած էներգիայի չափման 
սարքեր, ժամացույցներ և զարթուցիչ. սրտի 
կրճատման հաճախականությունը ցույց տվող 
մոնիտորներ.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, ջրով և օդով տեղափոխվող 
ապարատներ. սահնակներ. ձնագլդոններ, այդ 
թվում` ձեռքով կառավարվող առանց շարժիչի 
ձնագլդոններ.

դաս 14. վայրկյանաչափներ. ժամացույցներ. 
զարթուցիչներ.

դաս 25. հագուստ. կոշիկներ. գլխարկներ. 
սպորտային հագուստ, այդ թվում`  նիհարելու 
գոտիներ-կալանդներ և կոստյումներ. բազկա-
կապեր. կապեր (հագուստ).

դաս 27. մարմնամարզական գորգեր. գոր-
գեր յոգայի համար. 

դաս 28. խաղեր. խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային ապրանքներ. 
սպորտային մարզասարքեր, այդ թվում` 
վազքուղիներ ֆիզիկական վարժությունների 
համար, հեծանվային վարժասարքեր, թիա-
վարման վարժասարքեր, ծանրաքարերով 
ներկառուցված ուժային մարզասարքեր, 
էլիպտիկ վարժասարքեր, վարժասարքեր 
դաստակի համար, «ստեպպեր» տեսակի 
վարժասարքեր ֆիզիկական վարժությունների 
համար, վարժասարքեր ստեպ այրոբիկայի 
համար, առողջության սկավառակներ, 
էսպանդերներ. ծանրաձողի սկավառակներ 
ֆիզիկական վարժությունների համար. 
աթոռ-իշոտնուկներ մարմնամարզական.  
կանգնակներ մարմնամարզական. անվակներ 
մարմնամարզական. սպորտային  սարքեր 
ծանր ատլետիկայում մարզվելու համար, այդ 
թվում` ծանրաձողեր ուժային վարժությունների 
համար, ծանրաձողի կանգնակներ, ծանրա-
ձողի սկավառակներ, մարմնամարզական 
մարզագնդեր, կշռաքարեր վարժությունների 
համար. փոկեր ծանրամարտիկների համար 
(սպորտային ապրանքներ). ատլետիկայի 
գոտիներ. թևակապեր ատլետիկայի համար. 
թևակապեր սպորտով զբաղվելու համար. 
սպորտային սկավառակներ. տուրնիկներ. 
պարագաներ ուժային մարզանքների համար, 
որոնք վերաբերում են 28-րդ դասին, այդ 
թվում` փոկեր ձգման համար, հենակներ 
հրման համար. ցատկահարթակներ 
(բատուտ ներ). ցատկապարաններ. մարմնա-
մարզական պարաններ. օղակներ երեխա-
ների համար. օղակներ ֆիզիկական 
վարժությունների համար. մարմնամարզական 
գնդակներ. ծանրացուցիչներ ֆիզիկական 
վարժությունների համար, այդ թվում` 
բաճկոններ – ծանրացուցիչներ. ձեռնոցներ 
ուժային վարժություններ կատարողների 
համար, այդ թվում` ծանրաձողի վրա 
վարժությունների համար ձեռնոցներ, 
ատլետիկայով զբաղվողների ձեռնոցներ. 
ֆիթնես մարզումների համար ձեռնոցներ. 
շարժանվակներ յոգայի համար. փոկեր յոգայի 
համար. սպորտային գոտիներ-կալանդներ 
ֆիզիկական վարժությունների ընթացքում 
նիհարելու համար.  կոստյումներ ֆիզիկական 
վարժությունների ընթացքում նիհարելու 
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համար.  ձեռնաթիակներ (ռակետներ), այդ 
թվում` ձեռնաթիակներ (ռակետներ) սեղանի 
թենիսի համար. սեղաններ սեղանի թենիսի 
համար. բադմինտոնի հավաքակազմեր. խաղի 
գնդակներ, այդ թվում` թենիսի գնդակներ. 
սեղանի թենիսի գնդակներ. սահնակներ 
(սպորտային ապրանքներ). առողջությունը 
վերականգնող սահնակներ. սահնակներ սարից 
սահելու համար, այդ թվում` ձնագլդոններ. 
դարթս խաղեր. թիրախներ դարթս խաղերի 
համար. տեգեր դարթս խաղերի համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20190782  (111) 29895
(220) 17.04.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 17.04.2029
(730) «Բեյքերս» ՍՊԸ, ք. Եղվարդ, գ. Զովունի, 
փ. 12, տուն 20, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 30. մակարոնեղեն. հաց անխաշ 

խմորից. հաց. լապշա (արիշտա). սենդվիչներ. 
պիցաներ. սպագետի. չիզբուրգեր (սենդվիչներ).

դաս 39. ապրանքների առաքում. 
ապրանքների փաթեթավորում.

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

____________________

(210) 20190784 (111) 29896
(220) 17.04.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 17.04.2029
(730) «Այլեքս» ՍՊԸ, Երևան, Երզնկյան 81/1, AM 
(442) 02.05.2019
(540) 

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

դաս 35. խորհրդատվություն գոր-
ծարարու թյան կառավարման հարցերով. 
խորհրդա տվություն գործարարության կազմա-
կերպ ման հարցերով. մասնագիտական 
խորհրդա տվություն գործարարության ասպա-
րեզում. ձեռնարկությունները տեղափոխելու 
հետ կապված ծառայություններ. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ 
անձանց համար. գործարար տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերությունների 
համար.

դաս 36. միջնորդություն անշարժ գույքի 
հետ կապված գործառնություններում. միջնոր-
դություն անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններում. ապահովագրման 
միջնորդություն. մաքսային միջնորդների 
(բրոքերների) ֆինանսական ծառայություն-
ներ. ֆինանսական վերլուծություն. խորհրդա-
տվություն ֆինանսական հարցերով. 
խորհրդա տվություն ապահովագրության հար-
ցերով. ֆինանսական տեղեկատվություն. 
խորհրդատվություն պարտքի հետ կապված 
հարցերով.

դաս 41. հեռակա ուսուցում. տեքստային 
նյութերի հրապարակում. բացառությամբ 
գովազ դային նյութերի. գրքերի հրատարակում. 
տեղեկատվություն կրթության հարցերով. 
գործնական հմտությունների ուսուցում 
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(ցուցադրություն). սեմինարների կազմա-
կեր պում և անցկացում. գրքերի և պար-
բերականների առցանց հրապարակում. 
հրապարակումներ էլեկտրոնային սեղանադիր 
հրատարակչական համակարգերի օգնությամբ. 
մասնագիտական վերապատրաստում. կրկն-
ուսույցի ծառայություններ. 

դաս 45. միջնորդություն վեճերը լուծելու 
հարցում. արբիտրաժի ծառայություններ. 
խորհրդատվություն մտավոր սեփականու-
թյան հարցերով. գործերի կառավարում 
հեղինակային իրավունքի բնագավառում. 
մտավոր սեփականության լիցենզավորում. 
հսկողություն մտավոր սեփականության 
բնագավառում իրավաբանական անձանց 
համար. իրավաբանական հետա զոտու-
թյուններ. դատարանում իրավունքների 
ներկայացում. ծրագրային ապահովման 
լիցենզավորում (իրավաբանական ծառայու-
թյուններ). դոմեն անունների գրանցում 
(իրավաբանական ծառայություններ). վեճերի 
այլընտրանքային (արտադատարանային) 
լուծ ման ծառայություններ. իրավաբանա-
կան փաստաթղթերի նախապատրաստում. 
լիցեն զիաների իրավաբանական կառա-
վարում. երրորդ անձանց համար 
պայմանագրերի համաձայնեցման հետ 
կապված իրավաբանական ծառայություններ. 
իրավաբանական խորհրդատվություն մրցույթ-
ների հայտերին արձագանքելու վերա-
բերյալ. լիցենզավորում (իրավաբանական 
ծառայություններ) ծրագրային ապահովման 
հրապարակման շրջանակներում. իրավա-
բանական հսկողության ծառայություններ. 
իրավաբանական խորհրդատվություն արտո-
նա գրային քարտեզագրման ոլորտում. 
փաստաբանական ծառայություններ:

____________________

(210) 20190795  (111) 29897
(220) 17.04.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 17.04.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահան 
Հովհաննիսյան Արմենի, Երևան, Մազմանյան 
2, բն. 9, AM 
(442) 02.05.2019

(540) 

(526) «TOURS & TRANSFERS» արտահայտու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 39. ճանապարհորդական շրջա-
գայությունների համար փոխադրումների 
կազմակերպում. ճանապարհորդությունների 
տոմսերի ամրագրում. ճանապարհորդ-
ների փոխադրում. ճանապարհորդների 
ուղեկցում. տրանսպորտային ծառայու թյուն-
ներ զբոսաշրջիկների համար. ճանա  պար-
հորդությունների ամրագրում. ավտո բուսների 
վարձույթ:

____________________

(210) 20190825 (111) 29898
(220) 23.04.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 23.04.2029
(730) Արմեն Սարդարյան, ք. Մարտունի, 
Պռոշյան 6, բն. 5, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 20. կահույք, մասնավորապես՝ օրո-

րոցներ, պահարաններ, կամոդներ, բազմոցներ, 
բազկաթոռներ, փայտե մահճակալներ, 
մանկական մահճակալներ, ննջարանների 
և խոհանոցների կահույք. ներքնակներ. 
անկողնային պարագաներ, բացառությամբ 
սպիտակեղենի. հայելիներ.

դաս 35. կահույքի վաճառք:
____________________
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(210) 20190826 (111) 29899
(220) 23.04.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 23.04.2029
(730) Ֆրատելլի Դայնսթի Լիմիթիդ, SC 
(442) 02.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ, 

բացի գարեջրից՝ արտադրված Հայաստանի 
Հանրապետությունում. մրգեր պարունա-
կող ալկոհոլային ըմպելիքներ՝ արտա-
դրված Հայաս տանի Հանրապետությունում. 
ապերի տիֆներ՝ արտադրված Հայաստանի 
Հանրապետությունում. բրենդի՝ արտա դրված 
Հայաստանի Հանրապետությունում. գինիներ՝ 
արտադրված Հայաստանի Հանրա պետու-
թյունում. վիսկի՝ արտադրված Հայաստանի      
Հանրապետությունում.      օղի՝      արտա -
դրված Հայաստանի Հանրապետությունում. 
ջին՝ արտա դրված Հայաստանի Հանրա-
պետությունում. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ)՝ արտադրված 
Հայաստանի Հանրապետությունում. կոկ-
տեյլներ՝ արտադրված Հայաստանի 
Հանրապետությունում. լիկյորներ՝ արտադրված 
Հայաստանի Հանրապետությունում. խառնա-
կազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից՝ արտա-
դրված Հայաստանի Հանրապետությունում. 
ռոմ՝ արտադրված Հայաստանի Հանրա-
պետությունում. սիդրեր՝ արտադրված 
Հայաստանի Հանրապետությունում. սպիր-
տային ըմպելիքներ՝ արտադրված Հայաստանի 
Հանրապետությունում։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20190838 (111) 29900
(220) 26.04.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 26.04.2029
(730) «Հայփոստ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM 
(442) 16.05.2019

(540) 

(526) «CityPost» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և մուգ կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 39. փոստային առաքում. թերթերի 
առաքում. փոստով պատվիրված ապրանքների 
առաքում. նամակագրության նախավճարում:

____________________

(210) 20190840 (111) 29901
(220) 26.04.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 26.04.2029
(730) «Հայփոստ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

(526) «CityPost» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և մուգ կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 39. փոստային առաքում. թերթերի 
առաքում. փոստով պատվիրված ապրանքների 
առաքում. նամակագրության նախավճարում: 

____________________

(210) 20190854 (111) 29902
(220) 29.04.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 29.04.2029
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(442) 16.05.2019
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(540) 

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

դաս 30. սուրճ. աղացած սուրճ. 
բոված հատիկավոր սուրճ. լուծվող սուրճ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. սուրճի հումք. սուրճով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. տաք 
շոկոլադ. կակաո. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. թեյ. լուծվող 
թեյ. սառը թեյ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. պղպեղ (համեմունք)։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20190856 (111) 29903
(220) 29.04.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 29.04.2029
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

(526) «COFFEE»  և «BRASILIA» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմիր, ոսկեգույն, դեղին գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 30. սուրճ. աղացած սուրճ. բոված 

հատիկավոր սուրճ. լուծվող սուրճ. սուրճի 
փոխարինիչներ. սուրճի բուսական փոխա-
րինիչներ. սուրճի հումք. սուրճով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20190868 (111) 29904
(220) 29.04.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 29.04.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Դավիթ Դար-
բինյան Ռաֆայելի, Լոռու մարզ, գ. Գուգարք, 
Կոտեջային փ. 2, շ. 5/2, AM 
(442) 03.06.2019
(540) 

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

դաս 41. ուսուցման ծառայություններ:
____________________

(210) 20190897 (111) 29905
(220) 30.04.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 30.04.2029
(730) «Ջենոմա» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրանյան 6, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 
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(526) «LYMPH» և «Center» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
փիրուզագույն, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 44. բժշկական օգնություն. վերա-
կանգնողական գործունեության իրականացում:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20190920 (111) 29906
(220) 03.05.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 03.05.2029
(730) «Արթստեփ» ՍՊԸ, Երևան, Բուդաղյան 1, AM 
(442) 16.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 29. ջեմեր. մուրաբաներ. կոմպոտներ. 

չրեր. պահածոյացված մրգեր. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. սառեցրած 
մրգեր. պահածոյացված բանջարեղեն. 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն. 
չորացրած բանջարեղեն. պահածոյացված 
հատապտուղներ.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. 
մրգա հյութեր. մրգային նեկտարներ (ոչ 
ալկոհոլային). լիմոնադներ. բանջարեղենի 
հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ ըմպելիքների 
համար. օշարակներ լիմոնադների համար. 
քաղցուներ. ածիկի քաղցու. խաղողի 
չխմորված քաղցու. օրշադ. շարբաթ (ըմպելիք). 
տոմատի հյութ (ըմպելիք). սարսապարիլ 
(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ապերիտիֆներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
խնձորի հյութ. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե-
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի 
փոխարինիչներից. պրոտեինով հարստացված 
սպորտային ըմպելիքներ. բրնձի հիմքով 

ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխարինիչներից. 
սուրճի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
թեյի համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
էներգետիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
մրգային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. 
բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20190941  (111) 29907
(220) 07.05.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 07.05.2029
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Գինեվետ, 0627, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ գինիներ, բրենդի, հայկական կոնյակ 
(բրենդի):

____________________

(210) 20190942  (111) 29908
(220) 07.05.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 07.05.2029
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Գինեվետ, 0627, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ գինիներ, բրենդի, հայկական կոնյակ 
(բրենդի), օղի, վիսկի, ջին:

____________________
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(210) 20190948 (111) 29909
(220) 08.05.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 08.05.2029
(730) ԷսԷս Ուայթ Բըրս, Ինք., US 
(442) 16.05.2019
(540) 

(511) 
դաս 10. ատամնաբուժական շաղափներ. 

շաղափների բռնիչներ. շաղափների մաքրման 
խոզանակներ. ատամնաբուժական գործիքներ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20190952  (111) 29910
(220) 08.05.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 08.05.2029
(730) Հակոբ Ավետիսի Շխրտումյան, Երևան, 
Վանտյան փ., տուն 13, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

(526) «MEAT HOUSE» բառային գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ կարմիր և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. մսամթերքի մանրածախ առևտուր:
____________________

(210) 20190959 (111) 29911
(220) 08.05.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 08.05.2029
(730) Չայնա Բեյջինգ Թոնգ Ռեն Թանգ Գրուփ 
Քո., Լթդ., CN 
(442) 03.06.2019
(540) 

(526) «Beijing» գրառումը և հիերոգլիֆներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 35. գովազդ. մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում 
բոլոր լրատվամիջոցներով. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառա-
յություններ. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար, 
մասնավորապես՝ ապրանքների գնում և 
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապահովում 
բժշկության, բժշկական պատրաստուկների, 
հիգիենիկ պատրաստուկների, բժշկական 
գործիքների, մարդու համար դեղագործական 
ապրանքների, սննդային ապրանքների 
ոլորտում, մասնավորապես՝ ավանդական 
չինական դեղեր, դիետիկ նյութեր, տոնուսը 
բարձրացնող միջոցներ և բույսեր առողջության 
պահպանման և լավ ինքնազգացողության 
համար, ինչպես նաև ապրանքներ առող-
ջության համար, մասնավորապես՝ 
վիտամիններ, հանքային հավելումներ, սնունդ 
և կոսմետիկական միջոցներ. մարքեթինգ 
(շուկայավարում). առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. ապրանքների 
և ծառայությունների լիցենզիաների 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ 
անձանց համար. դեղագործական, հիգիենիկ 
պատրաստուկների և բժշկական պարագա-
ների մանրածախ վաճառք. դեղագործական, 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ վաճառք. 
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դաս 44. բժշկական կլինիկաների 
ծառա յություններ. մանուալ թերապիա 
(քիրոպրակտիկա). հիվանդանոցների ծառայու-
թյուններ. բժշկական ծառայություններ. 
ֆիզիո թերապիա. խորհրդատվություն դեղա-
գործության հարցերով. հեռաբուժման 
ծառա յություններ. դեղագործների կողմից 
դեղերի պատրաստում դեղատոմսերով. 
ոչ ավանդական բժշկության ոլորտում 
ծառայություններ. խորհուրդներ առողջության 
հարցերով. գեղեցկության սրահների ծառա-
յություններ. հանքաջրաբուժական կենտրոն-
ների ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20190976 (111) 29912
(220) 13.05.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 13.05.2029
(730) Արմեն Հարությունի Եսոյան, Երևան, 
Վարդանանց փ., շ. 5ա, տարածք 367, AM 
(442) 03.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 

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

____________________

(210) 20191019  (111) 29913
(220) 16.05.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 16.05.2029
(730) «Աստերիա» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 
28, տարածք 24, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր գույնով:
(511) 

դաս 35. դեղատների կողմից մատուցվող 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ:

____________________

(210) 20191027  (111) 29914
(220) 17.05.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 17.05.2029
(730) Դը Հավի Գրուփ Էլ.Փի., US 
(442) 01.08.2019
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(540) 

(511) 
դաս 35. գործարարության կառավարում. 

վարչարարական գործունեություն գործա-
րարության ասպարեզում. երրորդ անձանց 
համար գործարարության ասպարեզում 
կառավարման ծառայություններ նախագծերի 
կառավարման ոլորտում. մատակարարման 
շղթայի կառավարման ծառայություններ. 
երրորդ անձանց համար  գործարարական 
խորհրդատվության ծառայություն՝ արտա-
դրանքի տարածման, գործընթացների 
կառավարման ծառայությունների, լոգիս-
տիկայի, հակադարձ լոգիստիկայի, 
մատակարարման շղթաների, արտադրական 
համակարգի, մատակարարման, գործարա-
րական գործընթացների, գույքագրման 
վերահսկման, տարածման միջոցների և 
որոնման ռազմավարությունների վերաբերյալ. 
գույքագրման վերահսկում. խթանման 
և շուկայավարման ծառայություններ և 
դրանց վերաբերյալ խորհրդատվություն. 
կառավարման ծառայություններ թափոնների 
վերամշակման և թափոնների խնդրի 
լուծման ոլորտում. շուկայի վերլուծության 
ծառայություններ կանխատեսումների ոլոր-
տում.  վաճառակետերի վերլուծության 
ծառա յություններ. շուկայի վերլուծության ծառա-
յություններ  մատակարարման և  պահան-
ջարկի պլանավորման ոլորտում. լոգիստիկայի 
իրականացման ծառայություններ.

դաս 39. տրանսպորտային ծառայու-
թյուններ, ապրանքների փաթեթավորում և 
պահպանում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ, այն է՝ հաճախորդների 
մատակարարման շղթայի ենթակառուցվածքի 
(որը ներառում է պահանջարկի պլանա-
վորում, տրանսպորտային փոխադրումներ, 
պահեստավորում և բեռնում (բեռնաթափում), 
տարածում և շրջակա միջավայրի 
թափոնների ոչնչացում) կառավարման 

ոլորտում հետազոտություններ և մշա-
կում. նորարարության ասպարեզում 
խորհրդա տվական ծառայություններ, այն 
է՝ երրորդ անձանց համար արտադրանքի 
կատարելագործման և փաթեթավորման 
դիզայնի բնագավառում խորհրդատվություն. 
համակարգչային տեխնիկայի և ծրագրային 
ապահովման մշակում և կատարելագործում. 
դիզայներների ծառայություններ փաթեթա-
վորման բնագավառում երրորդ անձանց 
համար։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20191037  (111) 29915
(220) 20.05.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 20.05.2029
(730) «Գինու արվեստ» ՍՊԸ, Երևան, Լուկաշին 
փ. 1, տուն 70/1, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(526) «DRY RED WINE», «2019» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, վառ կարմիր, մուգ կարմիր, սուտակա-
գույն, մուգ և բաց շագանակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինիներ:
____________________
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(210) 20191038  (111) 29916
(220) 20.05.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 20.05.2029
(730) «Արմարտստել» ՍՊԸ, Երևան, Վրացական 
21/1/45, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ դեղին, սև, բալագույն, բաց կապույտ, բաց 
և մուգ կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. հանգստի ծառայություններ. 
զվարճությունների ծառայություններ.

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20191088  (111) 29917
(220) 23.05.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 23.05.2029
(730) Միցուբիշի Տանաբե Ֆարմա Քորփորեյշն, JP 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

դեղամիջոցներ մարդու համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20191128  (111) 29918
(220) 29.05.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 29.05.2029
(730) Ֆեյսբուք, Ինք., US 
(442) 01.08.2019
(310) 017996790   (320) 05.12.2018   (330) EM

(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգչային սարքավորումներ. 

համակարգչային ծրագրեր սոցիալական 
ցանցերում շփման և առցանց խմբերում 
համագործակցության համար. համակարգչային 
ծրագրերի մշակման միջոցներ. որպես 
կիրառական ծրագրերի ինտերֆեյս (API) 
օգտագործվող համակարգչային ծրագրեր. 
կիրառական ծրագրերի ինտերֆեյս (API) 
համակարգչային ծրագրեր հավելվածների 
ստեղծման համար. կիրառական ծրագրերի 
ինտերֆեյս (API) համակարգչային ծրագրեր, 
որոնք հեշտացնում են սոցիալական ցանցերում 
շփման առցանց ծառայությունները, ինչպես 
նաև տվյալների ընդունումը, բեռնումը, 
ներբեռնումը, մուտքի տրամադրումը և 
կառավարումը. համակարգչային ծրագրեր 
առցանց խմբերի ստեղծման, կառավարման 
և դրանց հետ համագործակցության համար. 
համակարգչային ծրագրեր միջոցառումների 
կազմակերպման, որոնման, օրացուցային 
պլանի կազմման և կառավարման համար. 
համակարգչային ծրագրեր ստեղծման, 
խմբագրման, ներբեռնման, բեռնման, մուտքի 
տրամադրման, դիտման, հրապարակման, 
պատկերման, մակնշման, վիրտուալ օրագրերում 
(բլոգներում) տեղադրման, տվյալների հոսքային 
փոխանցման, հղումների փոխանցման, 
համառոտ բնութագրման, կարծիքի նշման, 
մեկնաբանման, ներդրման, փոխանցման, 
փոխանակման կամ էլեկտրոնային տվյալների 
կամ տեղեկատվության ապահովման համար 
համացանցի և կապի ցանցի միջոցներով. 
համակարգչային ծրագրեր պատկերների, 
ձայնա-, տեսա- և տեսալսողական բովան-
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դակության և տվյալների փոփոխության և 
փոխանցման հնարավորությունը ապահովելու 
համար. համակարգչային ծրագրեր զտիչների և 
հավելյալ իրականության ազդեցության միջոցով 
(AR) լուսանկարների, պատկերների և ձայնա-, 
տեսա- և տեսալսողական բովանդակության 
փոփոխման համար, այդ թվում` գծա-
պատկերների, մուլտֆիլմերի, տեքստերի, 
նկարների, գեոնշումների, մետատվյալների 
նշումների, հիպերհղումների. համակարգչային 
ծրագրեր տվյալների և տեղեկատվության 
հավաքագրման, կառավարման, խմբագրման, 
կազմակերպման, փոփոխման, փոխանակման, 
տարածման և պահպանման համար. 
ներբեռնելի համակարգչային ծրագրեր 
էլեկտրոնային առևտրի համար, որոնք 
օգտատերերին թույլ են տալիս կատարել 
էլեկտրոնային գործառնություններ համաշ-
խարհային կապի ցանցի և կապի ցանցի 
միջոցով. համակարգչային ծրագրեր 
էլեկտրոնային հաղորդագրությունների մասին 
տեղեկա ցումների, ծանուցումների և հիշե-
ցումների ուղարկման և ընդունման համար. 
համակարգչային ծրագրեր որոնողական 
համակարգերի համար. մագնիսական կոդով 
նվեր քարտեր. համակարգչային ծրագրեր 
երրորդ անձանց գովազդային նյութերի 
ստեղծման, կառավարման, գնահատման և 
տարածման համար. գովազդի սերվերներ, 
մասնավորապես` համակարգչային սեր-
վերներ վեբ կայքերում գովազդային 
հայտարարությունների պահպանման և 
առաք ման համար. համակարգչային ծրա-
գրեր վիրտուալ իրականության խաղերի 
համար. համակարգչային ծրագրեր 
հավելյալ իրականության խաղերի 
համար. համակարգչային ծրագրեր խառը 
իրականության խաղերի համար. համա-
կարգչային սարքավորումներ վիրտուալ 
իրականության խաղերի համար. 
համակարգչային սարքավորումներ հավել-
յալ իրականության խաղերի համար. 
համա կարգչային սարքավորումներ խառը 
իրականության խաղերի համար. համա-
կարգիչներին կից սարքեր. համա-
կարգչային ծրագրեր էլեկտրոնային 
խաղերի համար. վիրտուալ իրականության 
համակարգչային ծրագրեր. հավելյալ 

իրականության համակարգչային ծրագրեր. 
խառը իրականության համակարգչային 
ծրագրեր. համակարգչային ծրագրեր 
տեսախաղերի համար. իրական միջավայրով 
էլեկտրոնային տվյալներ ինտեգրման համար 
համակարգչային ծրագրեր սոցիալական 
ցանցերում զվարճության, կրթության, խաղերի, 
հաղորդակցման և համագործակցության 
համար. համակարգչային ծրագրեր տեքստի, 
պատկերների և էլեկտրոնային տվյալների 
մուտքի ապահովման և դիտման նպատակով, 
որոնք վերաբերվում են համակարգչային 
ծրագրերի մշակման բնագավառում 
համաժողովներին. համակարգչային ծրա-
գրեր, որոնք հնարավորություն են տալիս 
դյուրակիր էլեկտրոնային կապի միջոցների, 
մասնավորապես` շարժական հեռախոսների, 
սմարթֆոնների, դյուրակիր համակարգիչների 
և պլանշետների համար շարժական 
համակարգչային հավելվածների մշակումը, 
գնահատումը, թեստավորումը և սպասարկումը. 
համակարգչային ծրագրեր բնական լեզվի 
հրահանգները վերածելու մեքենայի կողմից 
կատարմանը. համակարգչային ծրագրեր, 
մասնավորապես` մեկնաբանող ինտերֆեյս 
մարդկանց և մեքենաների միջև շփումը 
հեշտացնելու համար. արհեստական 
ինտե լեկտով համակարգերի համար 
ծրա գրային ապահովում. համակարգչա-
յին ծրագրեր անձնական օգնականների 
տեսքով. համակարգչային ծրագրեր 
հասա րակական օգնականների տեսքով. 
համակարգչային ծրագրեր քարտեզագրման 
համար. համակարգչային ծրագրեր այլ 
օգտատերերի հետ գործունեության 
պլանավորման և առաջարկությունների 
տրամա դրման համար. համակարգչային 
ծրագրեր հասարակական նշանակության 
տեղերի և նշանակետերի քարտեզագրման 
համար. համակարգչային ծրագրեր 
տեղերի և տոմսերի ամրագրման համար. 
համակարգչային ծրագրեր ապրանքների 
և ծառայությունների պատվիրման և (կամ) 
ձեռքբերման համար. օգտատիրոջ գտնվելու 
վայրը որոշող համակարգչային ծրագրեր 
տարածքների որոնման, որոշման և համատեղ 
օգտագործման համար. համակարգչային 
ծրագրեր բովանդակության, տվյալների և 
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տեղեկատվության անլար փոխանցման համար. 
համակարգչային ծրագրեր համացանցով և 
կապի ցանցերով զանգվածային էլեկտրոնային 
լրատվամիջոցների և տեղեկատվության մուտքի 
ապահովման, տրամադրման, խմբագրման, 
հղման, տարածման և համատեղ օգտագործման 
և այլ նպատակների համար. համակարգչային 
ծրագրեր, մասնավորապես` սոցիալական 
ցանցերի գործունեությունը ապահովող 
հավելվածներ. համակարգչային ծրագրեր 
վիրտուալ խմբերի ստեղծման, կառավարման և 
այդ խմբեր մուտք գործելու համար. օգտատիրոջ 
գտնվելու վայրի որոնման և ծանուցման 
համար համակարգչային ծրագրեր. թափուր 
աշխատատեղերի որոնման և նույնականացման 
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային 
ծրագրեր, որոնք հնարավորություն են տալիս 
օգտատերերին նույնականացնել և կապ 
հաստատել կառավարության անդամների 
հետ. համակարգչային ծրագրեր վիրտուալ 
առևտրային հարթակների տրամադրման 
համար. եղանակի մասին տեղեկատվություն 
տրամադրող համակարգչային ծրագրեր ըստ 
օգտատիրոջ գտնվելու վայրի. համակարգչային 
ծրագրեր նորությունների կամ ընթացիկ 
իրադարձությունների մասին տեղեկատվություն 
տրամադրելու, հղում կատարելու և հոսքային 
փոխանցման համար. համակարգչային 
ծրագրեր համագործակցությունը դյուրին 
դարձնելու և մարդու ու արհեստական 
ինտելեկտով հարթակների միջև կապի 
համար. համակարգչային ծրագրեր մի շարք 
պատկերների, ձայնի, տեսալսողական և 
տեսագրական բովանդակության և դրանց 
հետ կապված տեքստերի և տվյալների 
դիտման և դրանց վրա աշխատելու 
համար. համակարգչային ծրագրեր 
բովան դակության և բովանդակություն 
ստեղ ծողների որոնման, ինչպես նաև 
բովանդակության բաժանորդագրման համար. 
համակարգչային ծրագրեր սոցիալական 
ցանցերում օգտատերերի պրոֆիլների և 
հաշիվների ստեղծման և կառավարման 
համար. համակարգչային ծրագրեր, 
որոնք շուկայագիտության նպատակներով 
ստեղծում և ապահովում են ֆիզիկական 
անձանց, խմբերի, ընկերությունների և 
ընկերությունների խմբերի առցանց լինելը. 

համակարգչային ծրագրեր գովազդատուների 
համար, որոնք հնարավորություն են տալիս 
իրենց շփվել և համագործակցել առցանց 
խմբերի հետ. մուլտիմեդիային զվարճալի 
բովանդակության հոսքային փոխանցման 
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
ծրագրեր պատկերների, գծանկարների, 
ձայնագրությունների, տեսագրությունների 
և տեքստերի մշակման համար. 
համակարգչային ծրագրեր էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների, գծապատկերների, 
պատկերների, ձայնի և տեսալսողական 
բովանդակության ուղարկման և ընդունման 
համար՝ համացանցով և կապի ցանցերով. 
համակարգչային ծրագրեր սոցիալական 
ցանցերի բովանդակության կառավարման, 
վիրտուալ խմբերի հետ փոխներգործության 
և պատկերների, ձայնի, տեսալսողական 
և տեսագրական բովանդակության, լուսա-
նկարների, տեսանյութերի, տվյալների, 
տեքստերի, հաղորդագրությունների, մեկնա-
բանությունների, գովազդային հայտարա րու-
թյունների, զանգվածային լրատվամիջոց ների 
գովազդային հաղորդագրությունների և 
տեղեկատվության փոխանցման համար. 
պատվիրատուների հետ հարաբերու թյունների 
կառավարման համակարգչային ծրագրեր 
(CRM). հաղորդագրությունների փոխանակման 
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային 
ծրագրեր ֆինանսավորման կազմակերպման 
և հեշտացման համար, ինչպես նաև 
դրամամիջոցների և նվիրաբերությունների 
բաշխման համար. համակարգչային ծրագրեր 
առցանց բարեգործական համակարգերի, 
ինչպես նաև ֆինանսային նվիրաբերությունների 
համար.

դաս 35. շուկայագիտության, գովազդի 
և առաջխաղացման ծառայություններ. 
շուկայագիտական ուսումնասիրություններ 
և շուկայագիտության վերաբերյալ տեղեկա-
տվության տրամադրում. ապրանքների և 
ծառայությունների առաջխաղացում երրորդ 
անձանց համար՝ համացանցով և կապի 
ցանցի միջոցով. գործարարություն և գովազդ, 
մասնավորապես` գովազդի պլանավորում 
և գովազդային գործակալությունների գնում 
երրորդ անձանց համար. առևտուր և գովազդ, 
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մասնավորապես՝ գովազդի ծառայություններ 
գովազդի արդյունավետությանը հետևելու 
համար, գովազդի կառավարման, բաշխման և 
մատուցման համար, գովազդային տվյալների 
վերլուծության համար, գովազդային տվյալների 
վերաբերյալ հաշվետվություն կազմելու համար, 
ինչպես նաև գովազդի արդյունավետության 
օպտիմալացման համար. խորհրդատվություն 
գովազդի և շուկայագիտության բնագավառում. 
երրորդ անձանց ծառայությունների և 
ապրանքների փոխանակման և վաճառքի 
ծառայություններ համացանցի և կապի 
ցանցի միջոցով. առցանց առևտրային 
հարթակների տրամադրում ապրանքներ և 
(կամ) ծառայություններ վաճառողների համար. 
առցանց միջոցների տրամադրում գնորդների 
և վաճառողների միջև կապ հաստատելու 
համար. ծառայություններ գործարարական 
կապեր հաստատելու համար. աշխատանքի 
վարձելու և հավաքագրելու ծառայություններ. 
գովազդ և տեղեկատվության տարածում, 
մասնավորապես՝ գովազդային խորագրերի 
տեղադրում համացանցով և կապի ցանցի 
միջոցով. առցանց համակարգչային տվյալների 
բազաների և առցանց որոնողական տվյալ-
ների հիմնապաշարների տրամադրում 
խորագրերի ոլորտում. նախապես վճարված 
նվեր քարտերի թողարկման ծառայություններ, 
մասնավորապես` նվեր քարտերի թողարկում, 
որոնք կարելի է փոխարինել ապրանքներով 
և (կամ) ծառայություններով. բարեգործական 
ծառայություններ, մասնավորապես` հասարա-
կության մոտ տեղեկատվության առաջ-
խաղացում բարեգործական, մարդասիրական, 
կամավոր, հասարակական ծառայությունների 
և հումանիտար գործունեության վերա-
բերյալ. գովազդ էլեկտրոնային բոլոր 
լրատվամիջոցներով. սպառողների միջև 
հարաբերությունների կառավարում. գովազդ. 
գովազդային նյութերի տարածում երրորդ 
անձանց համար համացանցով և կապի ցանցի 
միջոցներով. երրորդ անձանց ապրանքների 
և ծառայությունների առաջխաղացում 
համա ցանցով և կապի ցանցերով տեսա-
գովազդի տարածման միջոցով. գովազդ, 
մասնավորապես` առցանց գովազդի 
ուղղորդում և օպտիմալացում. գործունեության 
կառավարում. վարչարարություն գործու-

նեության ասպարեզում, գրասենյակային 
գործ. շուկայագիտությանը և գովազդային 
գործունեությանը վերաբերվող խոհրդա-
տվություն գործարարության ասպա րե  զում. 
մեդիա պլանավորման և մեդիա  բովան դա-
կու թյան գնման ծառայու թյուն ներ. խորհրդա-
տվություն բրենդների հարցերով. գովազդային 
նյութերի ձևավորում երրորդ անձանց համար. 
երրորդ անձանց գործարարության, ապրանք-
ների և ծառայու թյունների վերաբերյալ առցանց 
գործա րարական ձեռնարկների տրամադրում.

դաս 36.  ֆինանսական գործառնություն ների 
մշակման ծառայություններ, մասնա վորապես` 
առևտրային գործառնությունների և վճարման 
միջոցների անվտանգության տրամա դրում. 
համացանցի և կապի ցանցերի օգտատերերի 
համար վճարումների մասին տվյալների 
էլեկտրոնային մշակում և փոխանցում.   
դրամական միջոցների փոխան  ցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
վարկային քարտերով, դեբետ քարտերով 
և նվեր քարտերով գործառնությունների 
մշակման ծառայություններ. առևտրային 
կազմակերպությունների ֆինանսական 
սպասարկում, մասնավորապես` վճարման 
գործարքների մշակման ծառայություններ. 
երրորդ անձանց համար էլեկտրոնային 
շարժական կապի միջոցներով վճարման 
ծառայությունների տրամադրում. ֆինան-
սավորում. վճարումների մշակման ծառայու-
թյուններ. ֆինանսական փոխանցումների 
ծառայություններ. աջակցություն դրամա-
հավաքից և բարեգործական նվիրատվությունից 
ստացված դրամական միջոցների բաշխման 
և ֆինանսավորման կազմակերպման և 
անցկացման հարցերում. նվիրատվության 
հետ կապված բարեգործական միջոցների և 
ֆինանսական ծառայությունների հավաքա-
գրման առցանց ծառայություններ.

դաս 38. լուսանկարների և տեսա-
գրությունների տարածման ծառայություններ, 
մասնավորապես` թվային լուսանկարների, 
տեսաֆայլերի և տեսալսողական բովան-
դակության էլեկտրոնային փոխանցում 
համացանցի օգտատերերի միջև. հեռակապի 
ծառայություններ. մուտքի տրամադրում 
դեպի համակարգչային, էլեկտրոնային և 
առցանց տվյալների հիմնապաշար ներ. 
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հեռա կապի ծառայություններ, մասնավորա-
պես` էլեկտրո նային լրատվամիջոց ների, 
տվյալ ների, հաղորդագրությունների, գծա-
պատկերների, պատ կերների, ձայնագրու թյուն -
ների, տեսագրությունների և տեղե կա  տվու   թյան 
էլեկտրոնային փոխան ցում. հեռա հա ղոր դա-
կցման  համար բոլորին հետա քրքրող թեմա-
ներով առցանց ֆորումների տրամադրում. 
հեռակապի հղումների առցանց տրամադրում, 
որը թույլ է տալիս շարժական սարքերը և 
համացանցի օգտատերերին տեղափոխվել այլ 
տեղային կամ գլոբալ առցանց տարածքներ. 
մուտք բաժնի (մտնել համակարգ) միջոցով 
երրորդ անձանց վեբ-էջեր կամ դեպի երրորդ 
անձանց այլ էլեկտրոնային բովանդակություն 
մուտք գործելու համար աջակցություն. 
առցանց զրույցի սենյակների, հրատապ 
հաղորդագրություն ների և հաղորդա գրու-
թյունների էլեկտրոնային տախտակ ների 
տրամադրում. համացանցով կամ այլ կապի 
ցանցերով ձայնի, տեքստի և տեսագրությունների 
հեռարձակում. ձայնի հաղորդում համացանցով 
(VOIP). հեռախոսակապ տրամադրելու ծառայու-
թյուններ. համակարգչային հիմնապաշարներ 
մուտքի տրամադրում սոցիալական ցան-
ցերի և սոցիալական հանդիպումների 
և ծանոթությունների բնագավառում. 
միառանգ (պիրինգային) լուսանկարների և 
տվյալների փոխանցման ծառայություններ, 
մասնավորապես` օգտատերերի միջև թվային 
լուսանկարների, գծանկարների և այլ ձայնային 
բովանդակության էլեկտրոնային փոխանցում. 
հեռակապի և միառանգ (պիրինգային) 
համակարգչային ծառայություններ, մասնա-
վորապես` պատկերների, տեսալսողական 
նյութերի և տեսագրությունների, լուսա-
նկարների, տեսանյութերի, տվյալների, 
տեքստի, հաղորդագրությունների, գովազդային 
նյութերի, լրատվամիջոցներով գովազդի և 
տեղեկատվության էլեկտրոնային փոխանցում. 
տեսագրությունների, տեսալսողական նյու-
թերի և ինտերակտիվ տեսալսողական 
բովանդակության հոսքի փոխանցում և 
առցանց հոսքի փոխանցում համացանցով. 
հեռակոնֆերանսներ. հեռահաղորդակցություն, 
մասնավորապես` հեռակապի միջոցով 
տվյալների հաղորդում և ընդունում. վեբ-
հաղորդագրությունների ծառայություններ. 

համացանցով և հեռակապով ձայնի, տվյալների, 
ձայնագրությունների, տեսագրությունների, 
տեքստի և գծանկարների էլեկտրոնային 
փոխանակում. համացանցով և այլ կապի 
ցանցերով ձայնագրությունների, տեքստի և 
տեսագրությունների հեռարձակում.

դաս 41. զվարճությունների ծառա յու-
թյուններ. օգտատերերի կողմից ընտրված 
ընդհանուր հետաքրքրություն ներկա-
յացնող բովանդակության, երրորդ անձանց 
բովանդակության, լուսանկարների, տեսա-
գրությունների, ձայնագրությունների, տեսա- 
և տեսալսողական նյութերի ինտերակտիվ 
էլեկտրոնային և առցանց տվյալների հիմ-
նա պաշարներ մուտքի տրամադրում. լուսա-
նկարների և տեսագրությունների տարած ման 
ծառայություններ. էլեկտրոնային հրապա-
րակումների ծառայություններ երրորդ անձանց 
համար. զվարճությունների ծառայություններ, 
մասնավորապես` աջակցություն ինտերակտիվ 
խաղային ծառայություններին, բազմակի և 
մեկանգամյա խաղային ծառայություններին՝ 
համացանցում և կապի ցանցերում 
խաղալու համար. էլեկտրոնային, տեսա- 
կամ ինտերակտիվ մուլտիմեդիային 
խաղերի մասին տեղեկատվության 
տրամա դրում համացանցով կամ կապի 
ցանցերով. ճանաչման, պարգևատրման 
և խրախուսման նպատակով մրցութային 
և խրախուսական ծրագրեր ֆիզիկական 
անձանց և խմբերի համար, որոնք զբաղվում 
են ինքնահաստատմամբ, ինքնաիրականաց-
մամբ, բարեգործությամբ, մարդասիրությամբ, 
կամավորականությամբ, հասարակական և 
սոցիալական գործունեությամբ, հումանիտար 
գործունեությամբ և ստեղծագործական գործու-
նեության արդյունքների փոխանակմամբ. 
կրթական նյութերի հրապարակումներ, մասնա-
վորապես՝ գրքերի, ամսագրերի, տեղեկագրերի 
և էլեկտրոնային հրատարակումների հրա-
պարակումներ. կրթական ծառայություններ, 
մասնավորապես` համաժողովների, կուրսերի, 
սեմինարների առցանց անցկացում և ուսուցում 
գովազդի, շուկայավարման, սոցիալական 
ցանցերի, համացանցի և զանգվածային 
լրատվամիջոցների բնագավառում, ինչպես 
նաև դրանց հետ կապված ուսուցողական 
նյութերի տարածում. առցանց ամսագրեր, 
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մասնավորապես` օգտատիրոջ կողմից 
որոշվող բովանդակության վեբ-ամսագրեր 
(բլոգեր). զվարճության ծառայություններ, 
մասնավորապես` վիրտուալ իրականության 
խաղերի, ինտերակտիվ զվարճությունների և 
վիրտուալ իրականության բովանդակության 
տրամադրում. զվարճության ծառայություններ, 
մասնավորապես` հավելյալ իրականության 
խաղերի, ինտերակտիվ զվարճության և 
հավելյալ իրականության բովանդակության 
տրամադրում. զվարճության ծառայություններ, 
մասնավորապես` խառը իրականության, 
ինտերակտիվ զվարճությունների և խառը 
իրականության բովանդակությամբ խաղերի 
տրամադրում. էլեկտրոնային և ինտերակտիվ 
մուլտիմեդիային խաղերի տրամադրում. 
վիրտուալ իրականության խաղերի առցանց 
տրամադրում. հավելյալ իրականության 
խաղերի առցանց տրամադրում. խառը 
իրականության խաղերի առցանց տրամադրում. 
համակարգչային, էլեկտրոնային և առցանց 
տվյալների հիմնապաշարների տրամադրում 
զվարճության բնագավառում. հրապարակման 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ երրորդ 
անձանց համար էլեկտրոնային հրատարա-
կումների հրապարակում. զվարճության 
ծառայություններ, մասնավորապես` զվար-
ճալի բովանդակության հոսքային փոխանց-
ման և զվարճալի միջոցառումներով 
տեսա գրությունների ուղիղ հոսքային 
փոխանցում. առցանց խաղերի տրամադրում. 
զվարճության ծառայություններ, մասնա-
վորապես` վիրտուալ իրականության 
խաղերի, ինտերակտիվ զվարճությունների, 
վիրտուալ իրականության զգացողության և 
բովանդակության տրամադրում. զվարճության 
ծառայություններ, մասնավորապես` հավելյալ 
իրականության խաղերի, ինտերակտիվ 
զվարճությունների, հավելյալ իրականու-
թյան զգացողության և բովանդակության 
տրամադրում. զվարճության ծառայություններ, 
մասնավորապես` խառը իրականության 
խաղերի, ինտերակտիվ զվարճությունների, 
խառը իրականության զգացողության և 
բովանդակության տրամադրում. համա-
կարգչային ցանցից առցանց տրամադրվող 
վիրտուալ իրականության խաղեր. համա-
կարգչային ցանցից առցանց տրամադրվող 

հավելյալ իրականության խաղեր. 
վիրտուալ իրականության խաղերի առցանց 
տրամադրում. խաղերի համար ծրագրային 
ապահովման առցանց տրամադրում. 
զվարճության ծառայություններ, մասնա-
վորապես` ինտերակտիվ խաղերի տրա-
մադրում. զվարճության ծառայություններ, 
մասանվորապես` հավելյալ իրականության 
խաղերի և ինտերակտիվ զվարճության 
բովանդակության տրամադրում. զվարճության 
ծառայություններ, մասնավորապես` վիրտուալ 
իրականության առցանց միջավայրի տրա-
մադրում. զվարճության ծառայություններ, 
մասնավորապես` հավելյալ իրականության 
առցանց միջավայրի տրամադրում. որոն ման 
ֆունկցիայով տվյալների տեղեկա տվական 
հիմնապաշարներից և կատալոգներից 
զվարճությունների մասին տեղեկա-
տվու թյան տրամադրում, այդ թվում` 
համացանցով և կապի ցանցերով տեքստի, 
էլեկտրոնային փաստաթղթերի, տվյալների 
հիմնապաշարների, գծապատկերների, լուսա-
նկարների և տեսալսողական տեղեկատվու թյան. 
վիրտուալ իրականության տեխնոլոգիա ների 
բնագավառում չբեռնվող հրապարա կումներ 
պարունակող վեբ կայքի տրամադրում. 
հավելյալ իրականության տեխնոլոգիաների 
բնագավառում չբեռնվող հրապարակումներ 
պարունակող վեբ կայքի տրամադրում. 
կրթություն. ուսուցում. սպորտային և 
կրթալուսավորական միջոցառումների կազ-
մա կերպում. զվարճության և կրթական 
ծառայու  թյուններ, մասնավորապես` չբեռնվող 
ֆիլմերի, հեռուստաշոուների, ինտերնետ 
հեռարձակումների, տեսալսողական և 
մուլտիմեդիային գործերի տրամադրում 
համացանցով, ինչպես նաև ֆիլմերի, 
հեռուստաշոուների, ինտերնետ հեռար-
ձակումների, տեսալսողական և մուլտիմեդիային 
գործերի վերաբերյալ տեղեկատվության, 
ամփոփումների և առաջարկների տրամադրում.

դաս 42. համակարգչային սարքավորանքի 
և համակարգչային ծրագրերի նախագծում և 
մշակում. համակարգչային ծառայություններ, 
մասնավորապես` գրանցված օգտատերերի 
համար վիրտուալ խմբավորումների ստեղծում, 
խմբերի, ժողովների և միջոցառումն երի 
կազմակերպման, բանավեճերում և սոցիա-
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լական, գործնական շփման մեջ և սոցիալական 
ցանցերի խմբավորումների մեջ մասնակցության 
համար. համակարգչային ծառայություններ, 
մասնավորապես` երրորդ անձանց համար 
էլեկտրոնային միջոցների վարձույթ ժողովների, 
միջոցառումների և առցանց բանավեճերի 
կազմակերպման և անցկացման համար 
համացանցով և կապի ցանցերով. անհատական 
էլեկտրոնային անձնական և խմբային էջերի 
կամ վեբ-էջերի տեսքով համակարգչային 
ծրագրեր, որոնք պարունակում են օգտատերերի 
կողմից որոշվող կամ մասնագիտացված 
տեղեկատվություն, այդ թվում` ձայնա գրու-
թյուններ, տեսագրություններ, պատկերներ, 
տեքստեր, բովանդակություն և տվյալներ. 
համակարգչային ծրագրեր, մասնավորապես` 
համացանցով և կապի ցանցերով որոնողական 
համակարգերի տրամադրում տվյալների ձեռք 
բերման համար. տեխնոլոգիաներ պարունակող 
առցանց միջոցների տրամադրում, որոնք թույլ 
են տալիս առցանց օգտատերերին ստեղծել 
սոցիալական և գործնական տեղեկատվություն 
պարունակող անձնական էջեր, փոխանցել և 
տարածել այդ տեղեկատվությունը տարբեր 
առցանց միջոցներով սոցիալական ցանցերում 
մասնակցելու և իրենց սոցիալական էջերը 
կառավարելու նպատակով. համակարգչային 
ծրագրերի տրամադրում սոցիալական 
ցանցերում շփվելու համար, վիրտուալ խմբերի 
ստեղծման և ձայնի, տեսագրության, պատկերի, 
տեքստի, բովանդակության և տվյալների 
տարածման նպատակով. պրովայդերի 
ծառայու թյուններ հավելվածներ մուտք գործելու 
համար (ASP), մասնավորապես՝ երրորդ 
անձանց համար համակարգչային ծրագրերի 
հավել վածների վարձույթ. պրովայդերի 
ծառայություններ հավելվածներ մուտք գործելու 
համար (ASP), որոնք թույլ են տալիս կամ 
հեշտացնում են զանգվածային տեղեկա-
տվության կամ տեղեկատվության ստեղծումը, 
խմբագրումը, բեռնումը, ներբեռնումը, մուտքը, 
դիտումը, հրապարակումը, ցուցադրումը, 
նշումը, բլոգների վարումը, հոսքային 
փոխանցումը, հղումը, մեկնաբանությունների 
տրամադրումը, զգացմունքների ցուցադրումը, 
մեկնաբանումը, օբյեկտների ներբեռնումը, 
փոխանցումը և տարածումը կամ էլեկտրոնային 
լրատվամիջոցների կամ տեղեկատվության այլ 

կերպ տրամադրումը համացանցով և կապի 
ցանցերով. առցանց կապի ծառայությունների 
տրամադրում, որը թույլ է տալիս օգտատերերին 
փոխանցել և տարածել անձնական նույնա-
կանացված տվյալները տարբեր առցանց 
միջոցներով. համացանցով և կապի ցանցերով 
որոնողական ֆունկցիա պարունակող կատա-
լոգներից և տեղեկատվական հիմնա-
պաշարներից տեղեկատվության տրամա դրում, 
այդ թվում` տեքստերի, էլեկտրոնային 
փաստաթղթերի, հիմնապաշարների, գծա-
պատկերների, էլեկտրոնային զանգվածային 
լրատվամիջոցների, լուսանկարների և տեսա-
լսողական տեղեկատվության. ոչ ներբեռնելի 
էլեկտրոնային առևտրի համար համակարգչային 
ծրագրերի տրամադրում, որը թույլ է տալիս 
օգտատերերին գործառնություններ կատարել 
համացանցով և կապի ցանցերով. ծրագրային 
ապահովումը որպես ծառայություն (SAAS), 
էլեկտրոնային հաղորդագրությունների, ծանու-
ցումների և հիշեցումների ուղարկման և 
ընդունման համար և համացանցով և կապի 
ցանցերով էլեկտրոնային գործառնությունների 
հեշտացման համար. ծրագրային ապահով ման 
տրամադրում երրորդ անձանց գովազդի 
մշակման, կառավարման, չափման, վերլու-
ծության, տարածման և տրամադրման համար. 
գովազդի գնման առցանց հարթակների 
տրամադրման ծառայություններ, մասնա-
վորապես` ոչ ներբեռնելի համակարգչային 
ծրագրերի տրամադրում, որը թույլ է տալիս 
առցանց գովազդի վաճառողներին և 
գնորդներին վաճառել և գնել գովազդային 
սարքերը. պրովայդերի ծառայություններ 
հավելվածներ մուտք գործելու համար (ASP), 
որոնք պարունակում են ծրագրեր գնման, 
վաճառքի, մշակման, կառավարման, հետևման, 
գնահատման, օպտիմալացման, նշման, 
վերլուծության, առաքման և գովազդի 
վերաբերյալ հաշվետվության տրամադրման և 
առցանց շուկայավարման համար. 
էլեկտրոնային և առցանց մուլտիմեդիային 
խաղերի օգտագործման հետ կապված 
սարքավորանքի կատարելագործում. էլեկտրո-
նային և առցանց մուլտիմեդիային խաղերի 
կատարելագործման ծառայություններ. առցանց 
միջոցների տրամադրում, որը թույլ է տալիս 
օգտատերերին բեռնել, փոփոխել և տարածել 
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վիրտուալ իրականության բովանդակությունը, 
տեղեկատվությունը, փորձը և տվյալները. 
առցանց միջոցների տրամադրում, որը թույլ է 
տալիս օգտատերերին բեռնել, փոփոխել և 
տարածել հավելյալ վիրտուալ իրականու թյան 
բովանդակությունը, տեղեկատվությունը, 
փորձը և տվյալները. առցանց միջոցների 
տրամադրում, որը թույլ է տալիս օգտատերերին 
բեռնել, փոփոխել և տարածել խառը 
իրականության բովանդակությունը, տեղեկա-
տվությունը, փորձը և տվյալները. համա-
կարգչային ծրագրերի տրամադրում, որը թույլ է 
տալիս մշակել, գնահատել, թեստավորել և 
տեխնիկապես սպասարկել դյուրակիր 
համակարգիչների համար շարժական հավել-
վածները. օգտատերերի նույնականացման 
ծառայությունների տրամադրում էլեկտրոնային 
գործառնությունների կատարման համար, 
օգտագործելով գրանցման միանվագ 
համակարգը և համակարգչային տեխնոլո-
գիաները. օգտատերերի նույնականացման 
ծառայությունների տրամադրում դրամական 
միջոցների էլեկտրոնային փոխանցման համար, 
վարկային և դեբետ քարտերով և էլեկտրոնային 
տոմսերով գործառնությունների կատարման 
համար, օգտագործելով գրանցման միանվագ 
համակարգը և համակարգչային տեխնո-
լոգիաները. կիրառական ծրագրային ինտեր-
ֆեյսի (API) ծրագրերի տրամադրում, որը թույլ է 
տալիս օգտատերերին էլեկտրոնային առև-
տրային գործարքներ կատարել համա ցանցով. 
էլեկտրոնային վճարումների մշակման համար 
համակարգչային ծրագրերի տրամադրում. 
ծրագրային ապահովման տեսքով հարթակը 
որպես ծառայություն (PAAS), որը թույլ է տալիս 
օգտատերերին գործառնություններ կատարել 
գործարարության և էլեկտրոնային առևտրի 
բնագավառում. կիրառական ծրագրային 
ինտերֆեյսի (API) ծրագրերի տրամադրում, որը 
օգտագործվում է ձայնի, տեսագրությունների, 
պատկերների, տեքստի, բովանդակության և 
տվյալների էլեկտրոնային հաղորդագրության և 
տարածման մեջ. էլեկտրոնային հաղորդա-
կցման համար ծրագրերի տրամադրում. 
քարտեզագրման ծառայություններ. քարտեզա-
գրման համար համակարգչային ծրագրերի 
տրամադրում. համակարգչային ծրագրերի 
տեսքով պրովայդերի ծառայություններ 

հավելվածներ մուտք գործելու համար (ASP) 
քարտեզագրման ծառայությունների համար. 
համակարգչային ծրագրերի տրամադրում 
օգտատերերի հասցեի վերաբերյալ 
տեղեկատվության արտացոլման և փոխա-
նակման, այլ օգտատերերի հետ համատեղ 
գործունեության և առաջարկությունների 
տրամադրման համար. համակարգչային 
ծրագրերի տեսքով պրովայդերի ծառայու-
թյուններ հավելվածներ մուտք գործելու համար 
(ASP), որը թույլ է տալիս և հեշտացնում է 
օգտատերերի հասցեի վերաբերյալ 
տեղեկատվության արտացոլումը և փոխա-
նակումը, այլ օգտատերերի հետ համատեղ 
գործունեությունը և առաջարկությունների 
տրամադրումը. հասարակական նշանակության 
և նշանակետերի քարտեզագրման համար 
համակարգչային ծրագրերի տրամադրում. 
համակարգչային ծրագրեր պարունակող 
պրովայդերի ծառայություններ հավելվածներ 
մուտք գործելու համար (ASP) հասարակական 
նշանակության և նշանակետերի քարտեզա-
գրման համար. տեղերի և տոմսերի ամրագրման 
համար համակարգչային ծրագրերի տրա-
մադրում. համակարգչային ծրագրերի տեսքով 
պրովայդերի ծառայություններ հավելվածներ 
մուտք գործելու համար (ASP) ծրագրեր, որոնք 
թույլ են տալիս կամ հեշտացնում են տեղերի և 
տոմսերի ամրագրումը. ապրանքների և 
ծառայությունների պատվերների և(կամ) 
ձեռքբերման համակարգչային ծրագրերի 
տրամադրում. համակարգչային ծրագրերի 
տեսքով պրովայդերի ծառայություններ 
հավելվածներ մուտք գործելու համար (ASP), 
որոնք թույլ են տալիս և հեշտացնում են 
ապրանքների և ծառայությունների պատ-
վերները և(կամ) ձեռքբերումը. տարածքի 
կողմնորոշման համակարգչային ծրագրերի 
տրամադրում հետաքրքրող ապրանքների, 
ծառայությունների և միջոցառումների վերա-
բերյալ տեղեկատվության որոնման, որոշման և 
փոխանակման համար. տարածքի կողմն-
որոշման համակարգչային ծրագրերով 
հավելվածներ մուտք գործելու համար (ASP) 
ծրագրերի տրամադրում հետաքրքրող 
ապրանքների, ծառայությունների և միջոցա-
ռումների վերաբերյալ տեղեկատվության 
որոնման, որոշման և փոխանակման համար. 
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համակարգչային ծրագրերի տրամադրում 
վիրտուալ խմբերում օգտատերերի կողմից 
ստեղծվող և կառավարվող մասնավոր խմբեր 
ստեղծելու, կառավարելու և մուտք գործելու 
համար. համակարգչային ծրագրերի 
տրամադրում տեղային և աշխարհագրական 
առումով մոտ գտնվող վայրերի, 
իրադարձությունների, կողմնորոշման, թափուր 
աշխատատեղերի, զվարճությունների, մշակու-
թային միջոցառումների, գնումների և 
առաջարկների որոնման և նույնականացման 
համար. համակարգչային ծրագրերի 
տրամադրում թափուր աշխատատեղերի 
որոնման և նույնականացման համար. 
համակարգչային ծրագրերի տրամադրում, 
որոնք հնարավորություն են տալիս 
օգտատերերին նույնականացնել և կապ հաս-
տատել կառավարության անդամների հետ. 
համակարգչային ծրագրերի տրամադրում 
վիրտուալ առևտրային հարթակների 
տրամադրման համար. համակարգչային 
ծրագրերի տրամադրում ըստ օգտատիրոջ 
գտնվելու վայրի եղանակի մասին 
տեղեկատվության տրամադրման համար. 
նորությունների կամ ընթացիկ իրադար-
ձությունների մասին տեղեկատվության 
տրամադրման, հղման կամ հոսքի փոխանց ման 
համար համակարգչային ծրագրերի 
տրամադրում. համակարգչային ծրագրեր, 
որոնք հեշտացնում են մարդկանց և 
արհեստական ինտելեկտի հարթակի միջև 
շփումը և կապը. համակարգչային ծրագրերի 
տեսքով պրովայդերի ծառայություններ 
հավելվածներ մուտք գործելու համար (ASP), 
որոնք թույլ են տալիս կամ հեշտացնում են 
մարդկանց և արհեստական ինտելեկտի 
հարթակի միջև շփումը և կապը. հավելյալ 
իրականության և վիրտուալ իրականության 
էֆեկտների մշակում լուսանկարների, նկար-
ների, տեսագրությունների և տեսալսողական 
բովանդակության փոփոխման համար. 
հարթակը որպես ծառայություն (PAAS), որը 
ներառում է համակարգչային ծրագրերի 
հարթակներ գովազդի գնման և տարածման 
մեջ օգտագործելու համար. համակարգչային 
ծրագրերի տրամադրում հավելյալ իրա-
կանության էֆեկտներով և զտիչներով 
լուսանկարների, պատկերների և ձայնա-, 

տեսա-, տեսալսողական բովանդակության 
փոփոխման համար, մասնավորապես` 
գծանկարների, անիմացիայի, տեքստի, 
նկարների, երկրաչափական նիշերի, 
մեթատվյալների նիշերի, հիպերհղումների. 
համակարգչային ծրագրերի տրամադրում 
էլեկտրոնային տեղեկատվական միջոցների 
դիտման և դրանց հետ համատեղման համար, 
մասնավորապես` պատկերների, տեսա-
լսողական և տեսագրական բովանդակության, 
առցանց հոսքային տեսագրություն ների, 
մեկնաբանությունների, գովազդի, նորու-
թյունների և ինտերնետ հղումների. 
համակարգչային ծրագրերի տրամադրում 
բովանդակության և բովանդակություն 
ստեղծողների որոնման, ինչպես նաև 
բովանդակության բաժանորդագրման համար. 
պատկերների, տեսագրությունների և 
տեսալսողական բովանդակության կազ-
մակերպման համար համակարգչային 
ծրագրերի տրամադրում, օգտագործելով 
մետատվյալների նշումները. համակարգչային 
ծրագրերի տեսքով պրովայդերի ծառա-
յություններ հավելվածներ մուտք գործելու 
համար (ASP) սոցիալական ցանցերի, 
սոցիալական ցանցի բովանդակության 
կառավարման, վիրտուալ խմբերի ստեղծման, 
ինչպես նաև պատկերների, տեսալսողական և 
տեսագրական բովանդակության, լուսա-
նկարների, տեսագրությունների, տվյալների, 
տեքստի, հաղորդագրությունների, գովազդի, 
զանգվածային լրատվամիջոցների գովազդի և 
տեղեկատվության համար. կիրառական 
ծրագրային ինտերֆեյսի (API) ծրագրեր 
պարունակող պրովայդերի ծառայություններ 
հավելվածներ մուտք գործելու համար (ASP), 
որոնք հեշտացնում են սոցիալական ցանցերի, 
համակարգչային ծրագրերի հավելվածների 
առցանց ծառայությունները. համակարգչային 
ծրագրերի հարթակներ պարունակող հարթակը 
որպես ծառայություն (PAAS) սոցիալական 
ցանցերի, սոցիալական ցանցերի բովան-
դակության կառավարման, վիրտուալ խմբերի 
ստեղծման և պատկերների, տեսալսողական և 
տեսագրական բովանդակության, լուսա-
նկարների, տեսագրությունների, տվյալների, 
տեքստի, հաղորդագրությունների, գովազդի, 
զանգվածային լրատվամիջոցների գովազդի և 
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տեղեկատվության տարածման համար. 
համակարգչային ծրագրերի վարձույթ, որը 
հնարավորություն է տալիս օգտատերերին 
ներբեռնել, խմբագրել, ինչպես նաև փոխանա-
կել պատկերներ, տեսագրություններ և 
տեսալսողական բովանդակությունը. համա-
կարգչային ծառայություններ, մասնավորապես` 
օգտատերերի կողմից որոշված առցանց 
բովանդակության և գովազդի ընտրում, ինչպես 
նաև սոցիալական ցանցերում բովանդակային 
շարքերի ստեղծում. համակարգչային ծրագրերի 
տրամադրում լուսանկարահանման և ձայնային, 
տեսալսողական և տեսագրական բովան-
դակության գրանցման համար. համակարգչային 
ծրագրերի տրամադրում պատկերների, 
տեսալսողական և տեսագրական բովան-
դակության և դրա հետ կապված տեքստի և 
տվյալների բեռնման, ներբեռնման, 
արխիվացման, փոխանցման և տարածման 
համար. համակարգչային ծրագրերի 
տրամադրում մուլտիմեդիային զվարճալի 
բովանդակության հոսքային փոխանցման 
համար. համակարգչային ծրագրերի 
տրամադրում, որը թույլ է տալիս ստեղծել և 
ապահովել ֆիզիկական անձանց, խմբերի, 
ընկերությունների և ընկերությունների խմբերի 
առցանց լինելը. գովազդատուներին համա-
կարգչային ծրագրերի տրամադրում, առցանց 
խմբերում շփվելու և համագործակցելու համար. 
անհատական աջակցության համակարգչային 
ծրագրային ապահովում. սոցիալական 
աջակցության համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. ոչ ներբեռնելի համակարգչային 
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագործման 
առցանց հիմնապաշարների տրամադրում 
համացանցով և կապի ցանցերով էլեկտրո-
նային հաղորդագրությունների, հրատապ 
հաղորդագրությունների, էլեկտրոնային հաղոր-
դա գրությունների մասին ծանուցումների և 
հիշեցումների, լուսանկարների, պատկերների, 
գծանկարների, տվյալների, ձայնի, տեսա-
գրությունների և տեսալսողական բովան-
դակության ուղարկման և ընդունման համար. 
համակարգչային ծրագրերով հավելվածներ 
մուտք գործելու համար (ASP) ծրագրերի 
տրամադրում, որը թույլ է տալիս և աջակցում է 
ինտերնետ արձանագրությամբ (VOIP) ձայնա-
յին կապի օգնությամբ զանգերի, հեռախոսա-

զանգերի, տեսազանգերի, տեքստային 
հաղոր դագրությունների, էլեկտրոնային հաղոր-
դա գրությունների, հրատապ հաղորդա-
գրությունների օգտագործումը և սոցիալական 
ցանցերում առցանց շփումը. համակարգչային 
ծրագրերի տրամադրում լուսանկարահանման 
և լուսանկարների մշակման համար, ինչպես 
նաև տեսագրությունների գրանցման և 
խմբագրման համար. համակարգչային 
ծրագրերով հավելվածներ մուտք գործելու 
համար (ASP) ծրագրերի տրամադրում, որը թույլ 
է տալիս և աջակցում է լուսանկարահանմանը և 
լուսանկարների մշակմանը, ինչպես նաև 
տեսանյութերի գրանցմանը և խմբագրմանը. 
տեսախաղերի մշակում. համակարգչային 
ծրագրերի ծառայություններ վիրտուալ 
իրականության տեսախաղերի և խաղերի 
ստեղծման համար. հավելյալ իրականության 
համակարգչային ծրագրերի և սարքավորանքի 
մշակում և կատարելագործում. համակարգ-
չային ծրագրերի մշակում. առցանց 
համակարգչային ծրագրերի տրամադրում. 
հավելվածներ մուտք գործելու համար (ASP) 
ծրագրերի տրամադրում. առցանց միջոցների 
տրամադրում, որը հնարավորություն է տալիս 
օգտատերերին ներբեռնելու, փոփոխելու և 
տարածելու ձայնագրությունները, տեսա-
նյութերը, լուսանկարչական պատկերները, 
տեքստը, գծանկարները և տվյալները. 
համակարգչային ծրագրերի և հավելվածների 
տրամադրում օգտատերերի հետ շփման 
կառավարման համար (CRM). համակարգչային 
ծրագրերով հավելվածներ մուտք գործելու 
համար (ASP) ծրագրերի տրամադրում 
օգտատերերի հետ շփման կառավարման 
համար (CRM). համակարգչային ծրագրերի 
տրամադրում, մասնավորապես՝ կիրառական 
ծրագրային ինտերֆեյսի (API) ծրագրեր 
պարունակող պրովայդերի ծառայություններ 
օգտատերերի հետ շփման կառավարման 
համար (CRM). թվային բովանդակության 
(վիրտուալ իրականության և հավելյալ իրա-
կանության) հոսթինգ համացանցով. գիտական 
և տեխնոլոգիական ծառայություններ և դրանց 
վերաբերվող գիտական հետազոտություններ և 
վերլուծություն. արդյունաբերական վերլու-
ծության և որոնման ծառայություններ. համա-
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կարգչային ծառայությունների տրամադրում 
բարեգործական միջոցների և նվիրաբերության 
ֆինանսավորումը և բաշխումը հեշտացնելու և 
կազմակերպելու նպատակով. համակարգչային 
ծրագրերի տրամադրում բարեգործական 
միջոցների և ֆինանսային նվիրաբերությունների 
առցանց ծառայությունների համար.

դաս 45. սոցիալական շփման 
ծառայությունների տրամադրում, սոցիալական 
ցանցի ծառայություններ և հանդիպումների 
և ծանոթությունների կազմակերպում. 
սոցիալական շփման, սոցիալական ցանցի 
և հանդիպումների և ծանոթությունների 
բնագավառում համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարներ և տվյալների որոնողական 
հիմնապաշարներ առցանց մուտքի տրամա-
դրում. տեղեկատվության տրամադրում 
անձնական զարգացման, ինքնահաստատման, 
ինքնաիրացման, բարեգործական, մարդա-
սիրական, կամավոր, հասարակական ծառայու-
թյունների, հասարակական և հումանիտար 
գործունեության բնագավառում. դռնապանի 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար, 
այդ թվում՝ տեղերի ամրագրում, գնումների 
օժանդակում, առաքման կազմակերպում, 
անձնական պատվերների կատարում, 
ապրանքների և ծառայությունների վերա-
բերյալ խորհրդատվություն, սպառողների 
պահանջներին համապատասխան տեղեկա-
տվության տրամադրում անհատական 
պահանջները բավարարելու համար, և 
էլեկտրոնային հիշեցումների և ծանուցումների 
տրամադրում. առցանց սոցիալական ցանցերի 
ծառայություններ. սոցիալական ցանցերի 
և սոցիալական շփման բնագավառում 
տեղեկատվություն պարունակող տվյալների 
հիմնապաշարների տեսքով տեղեկատվության 
տրամադրում. օգտատերերի նույնականացման 
հաստատման ծառայություններ. օգտատերերի 
նույնականացման տվյալների հաստատման 
ծառայություններ. ձեռնարկությունների նույնա-
կա նացման տվյալների հաստատման ծառայու-
թյուններ. իրավաբանական ծառայություններ։ 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191129  (111) 29919
(220) 29.05.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 29.05.2029
(730) «Սոլտեքս» ՍՊԸ, ք. Եղվարդ, Աբովյան 
փ., 2-րդ նրբ., տուն 5, AM 
(442) 16.07.2019
(540) 

(526) «ԽՄՈՐԻՉ» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է վառ 
կարմիր, բոսոր, վառ կանաչ, սև, բաց և մուգ 
դարչնագույն, բաց և մուգ շագանակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. խմորիչներ:
____________________

(210) 20191164  (111) 29920
(220) 04.06.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 04.06.2029
(730) Սփորթ ընդ Ֆեյշըն Մենեգմընթ Փթե. 
Լթդ., SG 
(442) 17.06.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է  
կապույտ, կարմիր և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
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(511) 
դաս 18. հովանոցներ. զբոսանքի ձեռնա-

փայտեր. ձեռնափայտեր (գավազաններ). 
տվյալ դասում ընդգրկված իրեր  հովանոցների, 
զբոսանքի ձեռնափայտերի,  ձեռնափայտերի 
(գավազանների) համար. թիկնապայուսակներ. 
պայուսակներ. դրամապանակներ. քսակներ. 
պորտմոնե. դատարկ պիտույքատուփեր 
հարդարանքի իրերի համար. բանալիների 
պատյաններ. ճամփորդական կաշվե 
հավաքակազմեր ( կաշեգալանտերեա). կաշվե 
փոկիկներ. փոկեր չմուշկների համար։

դաս 35. գովազդ. ներմուծման-արտա-
հանման գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. ապրանքների ցուցադրում 
գովազդային նպատակներով. մանրածախ և 
մեծածախ  վաճառքի նպատակով ապրանք-
ների ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. ապրանքների առաջխաղացում 
երրորդ անձանց համար. նմուշների տարածում. 
տարբեր ապրանքների հավաքում երրորդ 
անձանց համար (բացառությամբ դրանց 
փոխադրման) և ապրանքների տեղադրում 
սպառողների կողմից դրանք ուսումնասիրելու 
և ձեռք բերելու հարմարավետության համար. 
առցանց խանութների ծառայություններ. 
ապրանքների մանրածախ և մեծածախ 
վաճառքի ծառայություններ. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում)։
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191167  (111) 29921
(220) 04.06.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 04.06.2029
(730) Սփորթ ընդ Ֆեյշըն Մենեգմընթ Փթե. 
Լթդ., SG 
(442) 17.06.2019
(540) 

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

դաս 8. ձեռքի գործիքներ չմուշկների 
եզրակները սրելու համար. ձեռքի գործիքներ, 
մասնավորապես՝ քուղերը ձգելու գործիքներ, 
այդ թվում կոշիկների և չմուշկային 
կիսակոշիկների վրա. քերակներ դահուկների 
համար. հարմարանքներ (ձեռքի գործիք-
ներ), այդ թվում՝ բնական խցանակեղևից, 
դահուկային քսուկը դահուկի մակերևույթի 
վրա քսելու համար, ինչպես նաև դահուկների 
մակերևույթի ողորկման և մշակման համար. 
ձեռքի գործիքներ, այդ թվում՝ թիեր, կացիններ. 
սեղանի սպասք, ընդգրկված տվյալ դասում.

դաս 9. պաշտպանիչ դիմակներ հոկեյի 
սաղավարտների համար. սաղավարտներ 
հոկեյի համար. պաշտպանիչ սաղավարտներ. 
սաղավարտներ սպորտսմենների համար. 
կողմնացույցներ.

դաս 18. թիկնապայուսակներ. պայուսակներ 
անիվների վրա. գոտու վրա կրվող պայուսակներ, 
այդ թվում՝ գոտեպայուսակներ շշերի համար, 
գոտեպայուսակներ թերմոսների համար. 
սպորտային պայուսակներ. պայուսակներ 
ընգրկված տվյալ դասում. քսակներ.

դաս 20. կահույք, այդ թվում՝ կահույք 
կեմփինգի համար, մահճակալներ, սեղաններ, 
աթոռներ. գորգիկներ տուրիստական. 
ներքնակներ, դարակներ վրանների համար.

դաս 21. ջրի շշեր. սպորտային շշեր 
դատարկ. սպորտային տափաշշեր. իզոթերմիկ 
(հավասարաջերմ)  տարողություններ. իզո-
թերմիկ (հավասարաջերմ) պայուսակներ. 
իզոթերմիկ (հավասարաջերմ) թիկնապայու-
սակներ. գավաթներ. ճաշամաններ (թասեր). 
ամանեղեն, այդ թվում՝ տուրիստական. սեղանի 
սպասք ընդգրկված տվյալ դասում. թերմոս-
ներ. գավաթներ-թերմոսներ  զբոսաշրջիկների 
համար. գրիլեր քեմփինգի համար. տակդիրներ 
գրիլի համար.

դաս 22. տուրիստական վրաններ. տամ-
բուրներ վրանների. տենտեր (անջրանցիկ) 
վրանների համար. ոչ մետաղական կամարներ 
վրանների համար. իրերի դասակարգիչներ 
վրանների համար.
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դաս 24. քնապարկեր. ներդրակներ 
քնապարկերի համար. վերմակներ, ծածկոցներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191209  (111) 29922
(220) 10.06.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 10.06.2029
(730) Արմինե Ադամյան, Երևան, Վահագնի 
թաղամաս, Երզնկացի փող. 8 տուն, AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

(526) «Armenian» բառը և «National Show» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, բեժ և մուգ 
շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. շոուների արտադրություն:
____________________

(210) 20191213  (111) 29923
(220) 11.06.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 11.06.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ժորժ Գեվորգի 
Էլմաջյան, Երևան, Արաբկիր 38 փող., տուն 8, AM 
(442) 01.07.2019

(540) 

(526) «BEAUTY SALON» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20191221  (111) 29924
(220) 11.06.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 11.06.2029
(730) Բեյլեյք Լիմիթիդ, GB 
(442) 01.07.2019
(540) 

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

դաս 32. գազավորված ջուր. լիթիումաջուր. 
զելտերային ջուր. սոդայաջուր. ջրեր (ըմպե-
լիքներ). հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). սեղանի 
ջուր. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հալվե-
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. սուրճի 
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ. բաղադրություններ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. բաղադրություններ գազավորված ջուր 
արտադրելու համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20191222  (111) 29925
(220) 11.06.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 11.06.2029
(730) Բեյլեյք Լիմիթիդ, GB 
(442) 01.07.2019
(540) 

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

դաս 32. գազավորված ջուր. լիթիումաջուր. 
զելտերային ջուր. սոդայաջուր. ջրեր 
(ըմպելիքներ). հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). 
սեղանի ջուր. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. հալվե-
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. սուրճի 
համով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ. բաղադրություններ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. բաղադրություններ գազավորված ջուր 
արտադրելու համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20191258  (111) 29926
(220) 14.06.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 14.06.2029
(730) «Օլէբաուտ.Մի» Լիմիթիդ, CY 
(442) 01.07.2019
(540) 

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

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ. մասնավորապես՝ համա-
կարգչային գրառված ծրագրային ապահովում, 
համակարգչային ծրագրեր (ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում), խաղային ծրագրեր 
համակարգիչների համար, հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար (ներբեռնելի).

դաս 35. ցուցափեղկերի ձևավորում, 
տեղեկատվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար, 
գովազդային ֆիլմերի արտադրություն, 
առևտրային միջնորդություն (ծառայություն), 
գովազդ, խորհրդատվություն գործարարության 
կազմակերպման և կառավարման հարցերով, 
գովազդային նյութերի նորացում, նմուշների 
տարածում, առևտրային գործարքների 
համաձայնեցում և եզրափակում երրորդ 
անձանց համար, տեքստի մշակում, վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար, 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ, ազդագրերի փակցնում, 
գովազդային գործակալությունների ծառայու-
թյուններ, հաշիվների ապրանքագրերի 
տրամադրում, գովազդային տեքստերի 
խմբագրում, հաշվապահական գրքերի 
վարում, տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում, տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնա պաշարներում, հեռահաղորդակցական 
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ծառայությունների բաժանորդագրում երրորդ 
անձանց համար,  գործարար  (բիզնես) և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտ ներում 
տեղեկատվության տրամադրում, մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների ցուցադրում 
բոլոր լրատվամիջոցներով, խորհրդատվություն 
գործարարության (բիզնեսի) կազմակերպ-
ման հարցերով, հետազոտություններ 
գործարարության (բիզնեսի) ասպարեզում, 
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալ-
ների համակարգչային հիմնապաշարներում, 
առևտրի ավտոմատների վարձույթ, ինքն-
արժեքի վերլուծություն, ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով, ծառայություններ հասարա-
կական հարաբերությունների բնագա-
վառում, վաճառասեղանների վարձույթ, 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում 
և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում), գովազդ փոստով, վճարման 
փաստաթղթերի նախապատրաստում, գովազ-
դային նյութերի առաքում, ձեռնարկությունները 
տեղափոխելու հետ կապված ծառայություն-
ներ, խորհրդատվություն գործարարու-
թյան (բիզնեսի) կազմակերպման հարցե րով, 
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա-
կազմը կառավարելու հարցերով առև-
տրային գործու նեության գնահատում, 
հյուրանոցային գործունեության կառավարում, 
քարտուղարական ծառայություն, աճուրդային 
վաճառք, լուսապատճենահանող սարքավորման 
վարձույթ, օգնություն առևտրային կամ 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում, հասարակական 
կարծիքի հետազոտում, վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում, տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար, 
արտաքին գովազդ, ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով, երաշխավորների որոնում, 
փաստաթղթերի բազմացում (վերարտադրում), 
աուդիտ(առևտրային գործունեության), գների 
համեմատման ծառայություններ, մամուլի 
տեսություն, աշխատանքի տեղավորման 
գործակալությունների ծառայություններ, 
գովազդի մանրակերտում, գովազդային 
ժամանակի վարձույթ զանգվածային տեղեկա-

տվության բոլոր միջոցներում, գործարա-
րության արդյունավետության փորձաքննա կան 
ծառայություններ, վիճակագրական տվյալների 
հավաքում և տրամադրում, հեռախոսա-
զանգերին պատասխանելու ծառայություններ 
բացակայող բաժանորդների համար, վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ, գործ-
նական տեղեկատվություն, տնտեսական 
կանխատեսում, ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում, հեռուստագովազդ, 
նորաձևության ցուցադրության կազմա կերպում 
գովազդային նպատակներով, խորհրդա-
տվություն գործարարության (բիզնեսի) 
կառավարման հարցերով, շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում, գնման 
պատվերների մշակման գործընթացների 
կառավարում, կոնյունկտուրային (իրավիճակի, 
իրադրության) հետազոտություններ, տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների մասին, 
հարկային հայտարարագրերի կազմում, 
աշխատակիցների հաստիքների համալրում, 
արտահաստիքային աշխատողների գործու-
նեության կառավարում, մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար, սղագրական 
ծառայություններ, ներմուծման-արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ, 
գովազ դային ծառայություններ «վճարել 
մեկ կտտոցով» (PPC), գովազդային 
տեքստերի հրատարակում, գործարար 
(բիզնես) տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով,  հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս, 
առևտրային տեղեկատվություն և խորհուրդ-
ներ սպառողներին, հաղորդագրություն-
ների գրառում, գրասենյակային սարքերի 
և ապարատների վարձույթ, տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում, ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար, գովազդային նյութերի տարածում, 
ենթակապալառուի ծառայություններ (առև-
տրային (կոմերցիոն) օգնություն), խորհրդա-
տվություն գործարարության (բիզնեսի) 
կառավարման հարցերով, մարքեթինգ, 
մեքենագրման ծառայություններ, կառավարում 
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ստեղծագործական գործարարության (բիզնեսի) 
ասպարեզում, առևտրային տեղեկատվու-
թյան գործակալությունների ծառայություններ, 
ռադիոգովազդ, օգնություն գործարարության 
(բիզնեսի) կառավարման հարցերում, հեռուստա-
մարքեթինգի ծառայություններ, դեղա-
գործական միջոցների, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
նշանակության նյութերի մեծածախ կամ 
մանրածախ վաճառք, լուսապատճենահանման 
ծառայություններ, շուկայի ուսումնասիրություն, 
գործարար (բիզնես) կառավարում մարզիկների 
համար, լրագրերի բաժանորդագրության 
կազմակերպում երրորդ անձանց 
համար, գովազդային նյութերի վարձույթ, 
հաշվետվությունների կազմում հաշիվների 
վերաբերյալ, ապրանքների ցուցադրում.

դաս 38. օպտիկաթելքային կապ, հեռագրերի 
հաղորդում, տվյալների հիմնապաշար 
մուտքի ապահովում, հաղորդագրությունների 
փոխանցում, հեռագրակապ տրամադրելու 
ծառայություններ, համակարգչային տերմի-
նալներով իրագործվող կապ, ինտերնետ 
մուտքի ապահովում, լրատվական գործա-
կալությունների ծառայություններ, հեռա-
խոսակապ տրամադրելու ծառայություն ներ, 
հեռահաղորդակցական միացումների և 
երթուղավորման ծառայություններ, աբո-
նենտային հեռագրակապի (տելեքսի) 
ծառայություններ, արբանյակային կապ, 
հեռախոսակապ, ֆաքսիմիլային կապ, 
ռադիոհեռարձակում,  մոդեմների վարձույթ, 
hաղորդագրությունների փոխանցման ապարա-
տուրայի վարձույթ, ֆաքսիմիլային ապարատ-
ների վարձույթ, տեղեկատվություն հեռակապի 
վերաբերյալ, ինտերնետի (համացանցի) 
հասանելիության ժամանակի վարձույթ, 
հեռախոսային ապարատների վարձույթ, 
հեռակոնֆերանսներ, ձայնային փոստի 
ծառայություններ, հաղորդագրությունների 
էլեկտրոնային տախտակ հեռա հաղոր-
դակցական ծառայություններ), ինտերնետում 
բանավեճային համաժողովների հասա-
նելիության ապահովում, շնորհավորական 
բացիկների առցանց փոխանցում, կաբելա-
յին հեռուստահեռարձակում, հեռագրակապ, 
էլեկտրո նային փոստ, ինտերնետին հեռա-
հաղորդակցական միացման ապահովում, 

առցանց համաժողովների ապահովում, 
տրամադրում, անլար հեռարձակում,  
հեռուստա խանութների ծառայություններ 
տրամա դրող հեռահաղորդակցական 
կապուղի ների ապա հովում, թվային  ֆայլերի 
հաղորդում, համակարգչի միջոցով հաղորդա  -
գրությունների և պատկերների փոխան-
ցում, տեսակոնֆերանսների համար 
կապի ծառայությունների տրամադրում, 
ռադիոհեռախոսակապ, հեռուստա հեռար-
ձակում, հեռահաղորդակ ցական կապի 
սարքավորման վարձույթ, փեյջինգային  
ծառայություն (ռադիոյի, հեռախոսի կամ 
էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների 
օգտագործմամբ).

դաս 41. քննությունների անցկացում, 
գրքերի հրատարակում, մրցույթների կազմա-
կերպում (ուսումնական կամ զվարճալի), 
տեսա գրում, կոլոքվիումների կազմա-
կերպում և անցկացում, գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրություն), 
սպորտային ճամբարների ծառայություններ, 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում, 
զվարճությունների ծառայություններ,  կինո-
սարքերի և կինոպրոյեկտորների վարձույթ, 
հանգստի կազմակերպում, նախադպրոցական 
հաստատություններ, մանկապարտեզներ 
(դաստիա րա կություն, ուսուցում), ժամանցային 
հանդիպումների ծրագրերի կազմում, զվարճալի 
ռադիոհաղորդումներ, ձայնագրությունների 
ստուդիաների ծառայություններ, մոլեխաղերի 
ոլորտում ծառայություններ, դեկորացիաների 
վարձույթ շոու- ծրագրերի համար, 
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների 
ծառայություններ, կենդանաբանական այգի-
ների ծառայություններ, հրապարակումների 
մանրակերտում, բացառությամբ գովազ-
դայինների, պարահանդեսների կազմա-
կերպում, թարգմանություն ժեստերի լեզվից, 
երաժշտության ստեղծագործում, վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում), դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ, 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակու-
թային կամ կրթության նպատակներով, 
երաժշտասրահների ներկայացումներ, կինո-
ֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ 
գովազդային հոլովակների, ներկայացումների 
տոմսերի ամրագրում, զվարճությունների 
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կազմակերպում հյուրերի համար, կրթա-
դաստիարակչական ծառայություններ, 
սպոր տային սաքավորումների վարձույթ, 
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների, 
ոչ բեռնելի տեսանյութերի առցանց 
տրամադրում, նվագախմբերի ծառայություններ, 
խաղատների ծառայություններ (խաղեր), 
առողջության ակումբների ծառայություններ 
(առողջարար և ֆիթնես-մարզումներ), գոլֆի 
դաշտերի տրամադրում, խաղադահլիճների 
ծառայությունների տրամադրում, մասնա-
գիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով), գրքերի 
և պարբերականների առցանց հրապարակում, 
ռադիո և հեռուստատեսային ընդունիչների 
վարձույթ, կրկնուսույցի ծառայություններ, 
լուսանկարչական ռեպորտաժներ, կինոֆիլմերի 
վարձույթ, հեռակա ուսուցում, ձայնային 
սարքավորումների վարձակալություն, մարմնա-
մարզության ուսուցում, հրապարակումներ 
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական 
համակարգերի օգնությամբ, ակումբների 
ծառայություններ (զվարճանքի, ժամանցի 
կամ ուսուցման), անհատական մարզիչների 
ծառայություններ, տեքստային նյութերի 
հրապարակում, բացառությամբ գովազդային 
նյութերի, կինոստուդիաների ծառայություններ, 
լուսանկարչություն, գեղագիրների ծառայու-
թյուններ, միկրոֆիլմերի ստեղծում, կրկնօրի-
նակում, տեղեկատվություն կրթության և 
դաստիարակության հարցերով, ակադեմիաներ 
(ուսուցում), ներկայացումների կազմակեր-
պում (իմպրեսարիոների ծառայություններ), 
մարզիչների, դասուսույցների ծառայություններ 
(ուսուցում), շոու ծրագրեր, դիսկոտեկների 
ծառայություններ, կենդանիների վարժեցում, 
նորությունների ծառայություններ, տեղեկա-
տվություն հանգստի հարցերով, տեսա-
գրությունների մոնտաժում, շարժական 
գրադարանների ծառայություններ, սպոր-
տային հրապարակների վարձույթ, 
գիտա ժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում, ֆիթնես-դասերի 
անցկացում, հեռուստատեսային զվարճալի 
հաղորդումներ, խաղասարքերի վարձույթ, 
տեսաֆիլմերի վարձույթ, թատերական 
դեկորացիաների վարձույթ, կինոդահլիճների 
ծառայությունների տրամադրում, սպորտային 

սարքերի տրամադրում, ներկայացումների 
կազմակերպում (իմպրեսարիոների ծառայու-
թյուններ), համերգների կազմակերպում և 
անցկացում, ռադիո և հեռուստատեսային 
ծրագրերի մոնտաժում, տոմսերի բաշխման 
ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց), 
առցանց ապահովում ոչ ներբեռնելի 
էլեկտրոնային հրապարակումներով, տեսա-
խցիկների վարձույթ, վիճակախաղերի 
կազմակերպում, մասնագիտական վերա-
պատրաստում, վեհաժողովների (կոնգրես-
ների) կազմակերպում և անցկացում, 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անց-
կացում, թատերական  ներկայացումներ, 
մարզադաշտերի սարքավորումների վար-
ձույթ, ֆիզիկական դաստիարակություն, 
գրքերը դուրս տալու հնարավորությամբ 
գրադարանների ծառայություններ, լուսա-
վորման սարքերի վարձույթ թատրոնների 
կամ հեռուստաստուդիաների համար, 
գիշերային ակումբ-սրճարանների ծառայու-
թյուններ, կրոնական կրթություն, թենիսի 
կորտերի վարձույթ, տեքստերի խմբագրում, 
բացառությամբ գովազդային նյութերի, 
սցենարներ գրելու ծառայություններ, 
ստորջրյա սուզման հանդերձանքի վարձույթ, 
բանավոր թարգմանողների ծառայություններ, 
գեղեցկության մրցույթների կազմակերպում, 
տեսամագնիտոֆոնների վարձույթ, խաղա-
լիքների վարձույթ, ձայնագրությունների 
վարձակալություն, թարգմանիչների ծառայու-
թյուններ, կրթության գիշերօթիկ դպրոցներ, ոչ 
բեռնելի երաժշտության առցանց տրամադրում, 
սպորտային միջոցառումների ժամկետների 
պլանավորում, ենթագրերի կատարում, 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
(ժամանց, զվարճություններ), տեղեկատվություն 
զվարճության հարցերով, սպորտային 
մրցումների կազմակերպում, համակարգչա-
յին ցանցերի կողմից տրամադրվող 
ծառայություններ առցանց խաղերի ոլորտում, 
կարաոկե սարքավորումների տրամադրում, 
դպրոցների ծառայություններ (կրթություն), 
երաժշտության գրում, նկարիչներին մոդել-
ներ տրամադրող գործակալությունների 
ծառայություններ, կրկեսային կատարումների 
ներկայացումներ.
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դաս 42. երկրաբանական հետազննություն, 
քաղաքների հատակագծերի կազմում, 
հեռակա հասանելիության համակարգչային 
համակարգերի մոնիտորինգ, սերվերների 
հոսթինգ,  համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն, ծրագրային ապահովման 
սպասարկում, օդերևութաբանական տեղեկա-
տվություն, տվյալների էլեկտրոնային 
պահպանում, աուդիտ էներգետիկայի 
ոլորտում, նավթի հանքավայրերի հետա-
խուզում, դիզայներների ծառայություններ 
փաթեթավորման բնագավառում, խորհրդա-
տվություն համակարգչային տեխնիկայի 
մշակման և զարգացման ոլորտում, հատակա-
գծերի մշակում շինարարության բնագավա ռում, 
ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկա կան 
վերահսկողություն, համակարգչային կայքերի 
տեղադրում (վեբ-կայքերի), բրդի որակի 
գնահատում, համակարգչային տվյալների 
վերականգնում, քիմիական անալիզ, 
վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնիկական 
սպասարկում երրորդ անձանց համար, 
համակարգչային  համակարգերի  նախագծում, 
ջերմոցային գազերի արտանետումների 
կրճատման հետ կապված գիտական 
տեղեկատվության և խորհրդատվության 
տրամադրում, գիտական հետազոտություններ, 
նոր արտադրատեսակների հետազոտություն և 
մշակում երրորդ անձանց համար, վեբ-կայքերի 
դիզայնի ոլորտում խորհրդատվություն, 
խորհուրդներ էներգիայի խնայողության 
հարցերով, տվյալների կամ փաստաթղթերի 
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային 
կրիչի վրա, տեխնիկական հետազոտություն ներ, 
նավթային հանքավայրերի հետազոտություններ 
շահագործման նպատակով, նավթային 
հանքավայրերի ոլորտում փորձաքննություն, 
հետազոտություններ կենսաբանության  բնա-
գա վառում, ճարտարատեխնիկական փորձա-
քննություն, ստորջրյա հետազոտություններ, 
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում (ոչ ֆիզիկական), ծրագրային  
ապահովման  վարձույթ, hետազոտություններ 
քիմիայի  բնագավառում, երկրաբանական 
փորձաքննություն, ձեռագրի վերլուծություն 
(ձեռագրաբանություն), սերվերների տեղա-
վորում, աշխարհագրական քարտեզներ 
կազմելու ծառայություններ, վեբ-սերվերների 

վարձույթ, ծրագրային ապահովման  արդիա-
կանացում, համակարգչային ծրագրային 
ապահովման  տեղակայում, հետազոտություններ 
շրջակա միջավայրի պաշտպանության 
բնագավառում, արդյունաբերական դիզայն, 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն, փաստա-
թղթերի թվայնացում (տեսածրում), տեխ-
նիկական նախագծերի ուսումնասիրում, 
ճարտարագիտություն, ինտերիերի ձևավորում, 
համակարգիչների համար ծրագրերի 
կազմում, գեղարվեստական դիզայն, 
հետազոտություններ կոսմետոլոգիայի բնագա-
վառում, տեղեկատվական համակարգերի 
պաշտպանություն վիրուսներից, նյութերի 
փորձարկումներ, հետազոտություններ մեխա-
նիկայի բնագավառում, համակարգիչների 
վարձույթ, ճարտարապետական ծառայու-
թյուններ, գիտական լաբորատորիաների 
ծառայություններ, կլինիկական փորձար-
կումներ, նավթահորերի հսկողություն, 
հագուստի մոդելավորում, ծառայություններ 
քիմիայի բնագավառում, ջրի անալիզ, 
տվյալների պահեստային հեռապատճենման 
(օֆսայթ) ծառայություններ, երկրաբանական 
հետախուզում, մանածագործական արտա-
դրանքի փորձարկումներ, խորհրդատվություն 
ճարտարապետության հարցերով, ծրագրային 
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն, 
ծրագրային  ապահովման  մշակում, ինտերնետի 
(hամացանցի) համար որոնման միջոցների 
տրամադրում, համակարգչային ծրագրերի 
բազմացում, անտառի որակի գնահատում, 
ամպերի  ցրում, խորհրդատվություն ծրագրային  
ապահովման  հարցերով, հետազոտություններ 
մանրէաբանության բնագավառում, հողա-
չափում, չափաբերում (չափումներ), 
հետա զոտություններ երկրաբանության բնա-
գավա ռում, արվեստի ստեղծագործության 
իսկության որոշում, համակարգչային տեխնոլո-
գիաների և ծրագրավորման ոլորտում 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով, նավթի հանքավայրերի 
հետազննություն, «ամպային» տեխնոլոգիաների 
հաշվարկումների ծառայություններ, որակի 
հսկողություն, արդյունաբերական նմուշների 
(դիզայնի) ստեղծման ծառայություններ, 
ֆիզիկա (հետազոտություններ).
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դաս 45. ամուսնության գործակալու-
թյունների ծառայություններ, կրոնական 
հավաքների կազմակերպում, խորհրդա-
տվություն մտավոր սեփականության հար-
ցերով, ծրագրային ապահովման լիցենզավորում 
(իրավաբանական ծառայություններ), գործերի 
կառավարում հեղինակային իրավունքի 
բնագավառում, մտավոր  սեփականության  
լիցենզավորում, կոտրանքից պաշտպա-
նող անվտանգության համակարգերի 
հսկում, սոցիալական ցանցերի առցանց 
ծառայություններ, հսկողություն մտավոր 
սեփականության բնագավառում, դիակիզում, 
թաղման բյուրոներ, ուղեկցում հասարակա-
կան վայրերում (ընկերակցում), վեճերի 
այլընտրանքային (արտադատարանային) 
լուծման ծառայություններ, հատուկ իրա-
դար ձությունների ժամանակ աղավնիների 
արձակում, ֆիզիկական անձանց վերա-
բերյալ տեղեկատվության հավաքում, 
խորհրդատվություն անվտանգության հար-
ցերով, իրավաբանական հետազոտու թյուններ, 
հրշեջ ծառայություն, հագուստի վարձույթ, 
կորած մարդկանց որոնում, տոհմաբա-
նական հետազոտություններ, դատարանում 
իրավունքների ներկայացում, հրդեհի 
ազդանշանիչների վարձույթ, հաստիքային 
պահպանություն, ձեռնարկություն ների 
անվտան գության վիճակի ստուգում, թաղման 
ծառայություններ, հորոսկոպների կազմում, 
չհրկիզվող պահարանների վարձույթ, 
թիկնապահների  ծառայություններ, զմռսման 
ծառայություններ, ընտանի կենդանիների 
խնամք, գաղտնափականքների բացում, 
գիշերային պահակային գործակալությունների 
ծառայություններ, երեկոյան հագուստի 
վարձույթ, արբիտրաժի ծառայություններ, 
երեխաների հրավիրովի դայակների ծառայու-
թյուններ, անվտանգության նկատա-
ռումներով ուղեբեռի ստուգում. հարսանեկան 
միջոցառումների պլանավորում և կազմա-
կերպում, գտնված իրերի վերադարձ, 
տանտերերի բացակայության ընթացքում 
բնակարանում բնակեցնելու ծառայություններ, 
հանդիպումների կամ ծանոթությունների 
կազմակերպման ակումբների ծառայություններ, 
դոմեն անունների գրանցում (իրավաբանական 
ծառայություններ), կրակմարիչների վարձույթ, 

միջնորդություն վեճերը լուծելու հարցում, 
երեխաների որդեգրման գործակալություն-
ների ծառայություններ, խուզարկուական 
գործակալությունների ծառայություններ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20191268  (111) 29927
(220) 17.06.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 17.06.2029
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 
(442) 16.07.2019
(540) 

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «ԴԻԼԻՋԱՆ», 
«ДИЛИЖАН», «DILIJAN»  բառերից, ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, մոխրագույն, կարմիր և բաց կանաչ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. գարեջուր:
____________________

(210) 20191269  (111) 29928
(220) 17.06.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 17.06.2029
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 
(442) 16.07.2019
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(540) 

(526) Բոլոր գրառումները, բացի «ԴԻԼԻՋԱՆ», 
«ДИЛИЖАН», «DILIJAN»  բառերից, ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, մուգ շագանակագույն, կարմիր, 
սպիտակ, սև և մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 32. գարեջուր:
____________________

(210) 20191285  (111) 29929
(220) 20.06.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 20.06.2029
(730) «Թրի մեն» ՍՊԸ, Երևան, Իսահակյան 
42/5 շին., AM 
(442) 01.07.2019
(540) 

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

(511) 
դաս 41. գիշերային ակումբ-սրճարանների 

ծառայություններ (զվարճություններ).
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 

սննդամթերքի պատրաստում, առաքում, 
մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
խորտկարանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20191315  (111) 29930
(220) 26.06.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 26.06.2029
(730) «ԱՄՕ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Ա.Ավետիսյան 
78/3, AM 
(442) 16.07.2019
(540) 

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

դաս 35.  օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործա րարական գործառնությունների 
մասին. հայտա  րարությունների փակցնում. 
ներմուծման-արտահանման գործակալու-
թյուն ների ծառայություններ. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառայություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
գովազդային նյութերի տարածում. լուսա-
պատճենահանման ծառայություններ. աշխա-
տանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ. գրասենյակային սարքերի 
և ապարատների վարձույթ. հաշվապահական 
գրքերի վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
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խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա-
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդա-
տվություն գործարարության կառավարման 
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. գործա-
րարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործարա-
րության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտու-
թյուններ. ծառայություններ հասարակական 
հարաբերությունների բնագավառում. սղա-
գրական ծառայություններ. հեռուստա-
գովազդ. հաղորդագրությունների գրառում 
(գրասենյակային աշխատանքներ). ցուցա-
փեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործա  կալությունների ծառայություններ. 
գոր ծարարության կառավարման խորհրդա-
տվական ծառայություններ. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդա տվություն գործարարության ասպա-
րեզում տնտեսական կանխատեսում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով գործնա-
կան տեղեկատվություն. հասարակա կան 
կարծիքի հետազոտում. վճարման փաս-
տաթղթերի նախապատրաստում. աշխա-
տակիցների հաստիքների համալրում. 
ձեռնար կությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ. 

հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա-
յու թյուններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում 
երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով. 
հյուրանոցային գործունեության կառավա-
րում. ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնա կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լուսա-
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և 
ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
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արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղա գործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. 
վաճառասեղանների վարձույթ. վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC). 
առևտրային միջնորդություն (ծառայություն). 
արտահաստիքային աշխատողների 
գործունեության կառավարում. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ 
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում 
և պահում. շինարարական նախագծերի 
համար առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի 
կառավարում. գործարար տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում գնողներին և 
ապրանքներ և ծառայություններ վաճառողներին. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերությունների 
համար. հարկային հայտարարագրեր ներ-
կայացնելու ծառայություններ. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավա-
տարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրություն-
ների գրանցում. գրանցամատյանների 
տեղեկատվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 

կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավոր-
ման կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի 
ընտրության հարցում բիզնես- ծառայություն-
ներ. հեռուստախանութների ծրագրերի 
արտա դրություն. հասարակության հետ 
հաղորդակցման ռազմավարության վերաբերյալ 
խորհրդատվություն. խորհրդատվություն 
գովազ դային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. սպորտային միջոցառում-
ների հովանավորմամբ ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում. մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ. ֆինան-
սական աուդիտ. թվային երաժշտության 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. նախապես գրառված 
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիե նիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ վաճառք. նվերների 
ցանկի գրանցման ծառայություններ. թիրախային 
մարքեթինգ (շուկայավարում). գործարարության 
ժամանակավոր կառավարում. արտաքին 
գովազդ. պատկերասրահների միջոցով 
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. 
վարչական օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում.  լրատվամիջոցների հետ 
կապերի ծառայություններ. կորպորատիվ 
հաղորդակցության ծառայություններ. գրա-
սենյակային սարքավորումների վարձույթ 
համատեղ աշխատանքային պայմաններում. 
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ.

դաս 36.  ապահովագրություն դժբախտ 
պատա հարներից. տարաժամկետ մարման 
վարկեր. ապահովագրու թյան վիճակա-
գիրների ծառայություններ. անշարժ գույքի 
վարձակալություն. միջնոր դային գոր-
ծունեություն. վարկային գործակալությունների 
ծառայություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ իրականացնող 
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գործակալությունների ծառայություններ. 
միջնոր դություն անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններում. պարտ-
քերի բռնա գանձման գործակալություն-
ների ծառա յություններ. ապահովագրման 
միջնորդություն. մաքսային միջնորդների 
(բրոքերների) ֆինանսական ծառայություն-
ներ. ապահովագրություն. բանկային 
ծառայություններ. անշարժ գույքի գնա-
հատում. բարեգործական միջոցների 
հավաքագրում. փոխադարձ հիմնադրամների 
հիմնադրում. կապիտալ ներդրումներ. 
երաշխավորություն. դրամի փոխանակում. 
ճամփորդական վճարագրերի թողարկում. 
ֆինանսական հաշվանցում (քլիրինգ). 
պահպանում անկիզելի պահարաններում. 
դրամահավաքների և ստորագրահավաք-
ների կազմակերպում. փոխառություն-
ների տրամադրում (ֆինանսավորում). 
հարկային փորձաքննություն. ֆինանսական 
գնահատումներ (ապահովագրություն, 
բանկային գործառնություններ, անշարժ 
գույք). ֆակտորինգ. խնամակալական 
ծառայու թյուններ. ֆինանսավորում. ֆինան-
սական կառավարում. փոխատվության 
տրամադրում գրավի դիմաց. անշարժ 
գույքի կառավարում. բնակելի ֆոնդի 
կառավարում. ապահովագրություն հրդեհից. 
բնակարանների վարձակալություն. ֆերմաների 
և գյուղատնտեսական ձեռնարկություն-
ների վարձակալություն. առողջության 
ապա հովագրություն. ապահովագրություն 
դժբախտ պատահարներից ծովում. հիփո-
թեքային վարկեր. խնայբանկեր. ֆինան-
սական վարձակալություն. բորսայական 
միջնորդություն. կյանքի ապահովագրություն. 
բնակարանային բյուրոների ծառայություններ 
(անշարժ գույք). ֆինանսական վերլուծություն. 
հնարժեք իրերի գնահատում. արվեստի 
ստեղծա գործությունների գնահատում. վճարա-
գրերի իսկության ստուգում. խորհրդատվու թյուն 
ֆինանսական հարցերով. խորհրդատվու թյուն 
ապահովագրության հարցերով. սպասար կում 
վարկային քարտերով. սպասարկում դեբետ 
քարտերով. դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. տեղեկա-
տվություն ապահովագրության հարցերով. 

թանկարժեք իրերի գնահատում. դրամա-
գիտական  իրերի  գնահատում.  վարձակա-
լական վճարների գանձում. դրոշմանիշների 
գնա հատում. արժեթղթերի թողարկում. 
արժեքավոր իրերի պահպանություն. 
բորսայական գնանշումներ. վարկային 
քարտերի թողարկում. գրասենյակների 
վարձակալություն (անշարժ գույք). կենսա-
թոշակների վճարման ծառայություններ. 
ֆինանսական հովանավորություն. բան-
կային գործառնությունների առցանց 
իրականացում. առևտրաարդյունաբերական 
գործունեության լուծարք (ֆինանսական 
ծառայություններ). վերանորոգման արժեքի 
ֆինանսական գնահատում. ածխածնային 
վարկեր իրականացնելու միջնորդություն. 
անտառի ֆինանսական գնահատում. բրդի 
ֆինանսական գնահատում. վարկավորում 
գրավի դիմաց. պահեստային հիմնադրամ-
ների ծառայություններ. խնայողական 
հիմնադրամների ծառայություններ. միջնոր-
դային ծառայություններ. խորհրդատվություն 
պարտքի հետ կապված հարցերով. 
շինարարական նախագծերի ֆինանսավոր-
ման կազմակերպում. ֆինանսական 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. փոխհատուցման վճարների 
ֆինանսական կառավարում այլ անձանց 
համար. հիմնադրամների տեղաբաշխում. 
միջնորդական գործարքներ կապված արժե-
թղթերի և պարտատոմսերի հետ. ակումբային 
քարտեր օգտագործելու միջոցով զեղչերի 
տրամադրում երրորդ անձանց. պայմանական 
ազատվածների համար երաշխա վորման 
ծառայություններ. տարբեր մասնա-
գետների համատեղ աշխատանքի համար 
գրասենյակների վարձույթ. ֆինանսական 
գնահատում մրցույթի հայտերի վերաբերյալ.  
նավթի, գազի և հանքարդյունաբերության 
ոլորտներին վերաբերող զարգացման ծախսերի 
ֆինանսական գնահատումներ. ֆինանսական 
հետազոտություններ.

դաս 37.  կահույքի խնամք. լուսանկարչական 
ապարատների վերանորոգում. էլեկտրա-
սարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
վերելակների տեղադրում և վերանորոգում. 
ասֆալտապատում. ավտոմեքենաների վերա-
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
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ինքնաթիռների վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. շենքերի ներսի մաքրում. 
լվացքատների ծառայություններ. գոլորշու 
կաթսաների մաքրում և վերանորոգում. 
այրիչների վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. բուլդոզերների վարձույթ. 
գրասենյակային սարքավորումների և տեխ-
նիկայի տեղադրում, վերանորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. հրդեհային 
ազդասարքերի տեղադրում և վերանորոգում. 
հակաառևանգման համակարգերի տեղադրում 
և վերանորոգում. կահույքի պաստառների 
վերանորոգում. սենյակ-սեյֆերի տեխնիկական 
սպասարկում և վերանորոգում. շինարարական 
տեխնիկայի վարձույթ. նավաշինություն. 
հագուստի վերականգնում. ջեռուցման սար-
քա վորումների տեղադրում և վերանորոգում. 
կոշիկի վերանորոգում. ծխնելույզների 
մաքրում. անկիզելի պահարանների վերա-
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
օդի լավորակման սարքավորումների տեղա-
դրում և վերանորոգում. շինարարություն. 
ստորջրյա շինարարություն. շինարարական 
աշխատանքների (ստուգիչ-կառավարիչ) վերա-
հսկողություն. հագուստի վերանորոգում. կաշվե 
իրերի մաքրում, վերանորոգում և խնամք. 
խոհանոցային սարքավորումների տեղադրում. 
շինարարական կառուցվածքների քանդում. 
հակակոռոզիական մշակում. ախտահանում. 
ցուցանակների ներկում և նորացում. 
պահեստների կառուցում և վերանորոգում. 
շինարարական կառուցվածքների հեր մե-
տիկացում. էքսկավատորների վարձույթ. 
պատուհանների լվացում. կինոպրոյեկ-
տորների վերանորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում. վառարանների տեղադրում 
և վերանորոգում. մորթե իրերի մաքրում, 
վերանորոգում և խնամք. տրանսպորտային 
միջոցների յուղում. հագուստի մաքրում. 
ժամացույցների վերանորոգում և խնամք. 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կա ռուցում. ոռոգման սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում. կառույցների 
մեկուսացում. տրանսպորտային միջոցների 
լվացում. սպիտակեղենի լվացք. լվացք. 
մեքենայական սարքավորումների տեղադրում, 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
քարաշինարարական աշխատանքներ. կահույքի 

վերականգնում. ջրապատնեշների կառուցում. 
ծովապատնեշների կառուցում. հագուստի 
արդուկում գոլորշիով. խողովակաշարերի, 
նավթամուղների կառուցում և տեխնիկական 
սպասարկում. պատերի պաստառապատում. 
անձրևի հովանոցների վերանորոգում. արևի 
հովանոցների վերանորոգում. կահույքի 
պաստառապատում. ներկարարական աշխա-
տանքներ. չեչաքարով կամ ավազով մշակում. 
ծեփագործական աշխատանքներ ջրմուղ և 
գազա-փականագործական տեխնիկական 
աշխատանքներ. տրանսպորտային միջոցների 
փայլեցում. պոմպերի վերանորոգում. 
նավահանգիստների կառուցում. կրծողների 
ոչնչացում. դողերի պահպանաշերտերի 
վերականգնում. սառնարանային սարքա-
վորումների տեղադրում և վերա նորոգում. 
սպիտակեղենի արդուկում. կրկնական 
անագապատում` կլայեկում. գամում. 
տրանսպորտային միջոցների հակա-
կոռոզիական մշակում. տրանսպորտային 
միջոցների տեխնիկական սպասարկման 
կայաններ (վառելիքով լցավորում և 
սպասարկում). հեռախոսների տեղադրում և 
վերանորոգում. տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկում. լաքապա-
տում. տրանսպորտային միջոցների մաքրում. 
վնասված տրանսպորտային միջոցների 
վերանորոգում. մաքրող մեքենաների վարձույթ. 
վնասատուների ոչնչացում, բացառու թյամբ 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրայի, այգե-
գործական և անտառային տնտեսության. 
շինարարական փայտամածների մոնտաժում. 
աղյուսի շարում. ձևավոր սպիտակեղենի 
մաքրում. չոր մաքրում. տեղեկատվություն 
շինարարության հարցերով. տեղեկատվություն 
վերանորոգման հարցերով. դանակների սրում. 
լեռնահանքային օգտակար հանածոների 
արդյունահանում. հանքերի շահագործում. 
ճանապարհների սալարկում. զմռնիտե 
թղթով մշակում. ստորջրյա վերանորոգման 
աշխատանքներ. շենքերի մաքրում (արտաքին 
մակերևույթների). դողածածկանների ռետի-
նացում (վուլկանացում) (վերանորոգում). 
հորատանցքերի հորատում. տոնավաճառային 
կրպակների և տաղավարների կառուցում. 
համակարգիչների տեղադրում, սպա-
սարկում և վերանորոգում. էլեկտրական 
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սարքավորումների աշխատանքում խանգա-
րումների վերացում. ամբողջովին կամ 
մասնակի մաշված շարժիչների վերանորոգում. 
ամբողջովին կամ մասնակի մաշված 
մեքենաների վերականգնում. վերամբարձ 
կռունկների վարձույթ (շինարարական 
սարքավորում). փողոցները մաքրող 
մեքենաների վարձույթ. տանիքածածկային 
աշխատանքներ. արհեստական ձյան ծածկույթ 
ստեղծելու ծառայություններ. անվտան-
գության կողպեքների վերանորոգում. 
արվեստի ստեղծագործությունների վերա-
կանգնում. երաժշտական գործիքների 
վերականգնում. դռների և պատուհանների 
տեղադրում. լողավազանների խնամք. 
քարթրիջների (տոներների) լիցքավորում. 
խորհրդատվություն շինարարության հար-
ցերով. ատաղձագործական աշխատանք-
ներ. նավթի և գազի խորը հորատանցքերի 
հորատում. ցամաքուրդային պոմպերի 
վարձույթ. լվացքի մեքենաների վարձույթ. 
էլեկտրահաղորդման գծերի վերանորոգում. 
տրանսպորտային միջոցների կուտակիչների 
լիցքավորում. անիվների հավասարակշռման 
ծառայություններ. երաժշտական գործիք-
ների լարում. մալուխների անցկացում, 
տեղադրում. բժշկական գործիքների 
ախտահանում. հանքաշերտերի ջրաճեղքման 
ծառայություններ. վնասատուների դեմ պայ-
քարի ծառայություններ, բացառությամբ 
գյուղա տնտեսական, ակվակուլտուրայի, այգե-
գործական և անտառային տնտեսության. 
ամանեղեն լվանալու մեքենաների վարձույթ. 
ամանեղեն չորացնելու մեքենաների վարձույթ.  
շինհրապարակներում հաղորդակցուղիների 
տեղակայում. էլեկտրիկների ծառայություններ. 
ջրհեղեղից պաշտպանվելու սարքավորումների 
տեղադրում և վերանորոգում. ձնահեռացում. 
թանաքային քարթրիջների լիցքավորման 
ծառայություններ.

դաս 38.  ռադիոհեռարձակում. հաղորդա-
գրությունների փոխանցում. հեռուստա-
հեռարձակում. հեռագրերի հաղորդում. 
հեռա գրակապ տրամադրելու ծառայություններ. 
հեռա գրակապ. հեռախոսակապ տրամա-
դրելու ծառայություններ. հեռախոսա-
կապ. բաժանորդային հեռագրակապի 
(տելեքսի) ծառա  յու թյուններ. լրատվական 

գործա կա լու  թյունների ծառայություններ. 
մալու    խային հեռուստա հեռարձակում. 
ռադիո  հեռա   խոսակապ. համա կարգչային 
տեր մի նալ ներով իրա  գործվող կապ. համա-
կարգչի միջոցով հաղորդա գրությունների և 
պատկերների փոխանցում. էլեկտրո նային 
նամակների հաղորդում. ֆաքսիմիլային 
կապ. տեղեկատվություն հեռակապի 
վերաբերյալ. փեյջինգային ծառայություն 
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրոնային 
կապի այլ միջոցների օգտագործմամբ). 
հաղորդագրությունների փոխանցման ապարա-
տուրայի վարձույթ. օպտիկաթելքային կապ. 
ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ. 
մոդեմների վարձույթ. հեռահաղորդակցական 
կապի սարքավորման վարձույթ. հեռախոսային 
ապարատների վարձույթ. արբանյակային 
կապ. հաղորդագրությունների էլեկտրո-
նային տախտակ (հեռահաղորդակ-
ցական ծառայություններ). ինտերնետին 
հեռահաղորդակցական միացման ապահո-
վում. հեռահաղորդակցական միացումների 
և երթուղավորման ծառայություններ. 
հեռակոնֆերանսներ. ինտերնետ մուտքի 
ապահովում. համացանցի հասանելիության 
ժամանակի վարձույթ. հեռուստախանութ-
ների ծառայություններ տրամադրող հեռա-
հաղորդակցական կապուղիների ապահովում. 
ինտերնետում բանավեճային համաժողովների 
հասանելիության ապահովում. տվյալների 
հիմնապաշար մուտքի ապահովում. ձայնային 
փոստի ծառայություններ. շնորհավորական 
բացիկների առցանց փոխանցում. թվային 
ֆայլերի հաղորդում. անլար հեռարձակում. 
տեսակոնֆերանսների համար կապի 
ծառայությունների տրամադրում. առցանց 
համաժողովների ապահովում, տրամադրում. 
տվյալների հոսքի փոխանցում. ռադիոկապ. 
տեսահաղորդում ըստ պահանջի.  

դաս 39.  ճանապարհորդների ուղեկ-
ցում. խմելու ջրի մատա կարարում. ավիա փո-
խադրումներ. սանիտարական փոխադրումն եր. 
տրանսպորտային միջոցների քարշակում 
վնասվածքի դեպքում. ավտոմեքենա ների 
վարձույթ. ավտոմոբիլային փոխադրում-
ներ. ավտոբուսային փոխադրումներ. 
զբոսանավերի ծառայություններ. ջրային 
տրանսպորտի վարձույթ. սառցահատային 
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ծառայություն. փոխադրումներ բեռնատար 
ավտոտրանսպորտով. նավերը փրկելու 
ծառայու թյուններ. փոխադրում լիխտերներով. 
փոխադրումներ սայլային տրանսպորտով. 
երկաթուղային փոխադրումներ. ձիերի վար-
ձույթ. փաթեթավորված բեռների առաքում. 
բեռների տեղափոխում. ապրանքների կշռա-
բաշխում. ծովային բեռնափոխադրումների 
միջնորդություն. կրուիզների կազմակեր-
պում. տրանսպորտային ծառայություններ 
զբոսաշրջիկների համար. բեռնաթափման 
աշխատանքներ. ապրանքների առաքում. 
ապրանքների պահպանություն. ջրաբաշխում. 
էլեկտրաէներգիայի բաշխում. ջրանցքերի 
ջրարգելակների կառավարում. ավտոմոբիլ-
ների կայանատեղերի ծառայություններ. 
ապրանքների պահպանություն պահեստ-
ներում. պահեստների վարձույթ. փոխադրում 
լաստանավերով. փոխադրումներ գետային 
տրանսպորտով. նավավարձ (ապրանքների 
փոխադրում նավերով). նավավարձակալում. 
ավտոտնակների վարձույթ. փոխա դրում 
խողովակաշարով. ավտոտրանսպորտի 
համար կայա նա տեղի վարձույթ. սառնոցների 
վար ձույթ. տրանսպորտային միջոցների 
վարձույթ. երկաթուղային գնացքակազմի 
(վագոնների) վարձույթ. վագոնների վարձույթ. 
կահույքի փոխադրում. տրանսպորտային 
ծառայություններ. փոխադրումներ ջրային 
տրանսպորտով. ճանապարհորդական շրջա-
գայությունների համար փոխադրումների 
կազմակերպում. ուղևորային փոխադրումներ. 
նավատարի ծառայություններ. քարշակում. 
խորտակված նավերի վերհանում. ճանա-
պարհորդությունների տոմսերի ամրագրում. 
ունեցվածքի փրկության ծառայություններ. 
տաքսի ծառայություն. տրամվայով փոխա-
դրումներ. բեռների առաքում. ծովային 
փոխադրումներ. զրահապատ տրանսպորտով 
փոխադրումներ. ճանապարհորդների փոխա-
դրում. թափոնների փոխադրում և պահում. 
փոխա դրում տեղից-տեղ տեղափոխվելիս. 
նավակների պահպանություն. միջնորդություն 
նավավարձակալման դեպքում. միջնորդու-
թյուն փոխադրումների դեպքում. վարորդ-
ների ծառայություններ. սուրհանդակային 
ծառայություններ (նամակների կամ 
ապ րանքների առաքում). տեղեկատվություն 

պահեստ ներում ապրանքների պահպանության 
հարցերով. տեղեկատվություն փոխադրումների 
հարցերով. ջրասուզակի զանգերի վարձույթ. 
ջրասուզակի սուզազգեստների վարձույթ. 
ապրանքների պահպանման բեռնարկղերի 
վարձույթ. տրանսպորտային միջոցների 
համար փակ կայանատեղերի վարձույթ. 
փրկարարական գործողություններ (տրանս-
պորտ). տրանսպորտային միջոցների 
ամրագրում. ճանապարհորդությունների 
ամրա  գրում. ստորջրյա փրկարարական աշխա-
տանքներ. ապրանքների փաթեթավորում. 
փոստային առաքում. թերթերի առաքում. 
փոստով պատվիրված ապրանքների 
առաքում. էներգիայի բաշխում. մրցարշավի 
ավտոմոբիլների վարձույթ. անդամալույծների 
բազկաթոռների վարձույթ. նավահանգստային 
բեռնորդների աշխատանքներ. տվյալների կամ 
փաստաթղթերի պահպանում էլեկտրոնային 
սարքերում. հրթիռների արձակում երրորդ 
անձանց համար. ծաղիկների առաքում. 
նամակագրության նախավճարում. տեղեկա-
տվություն երթևեկության վերաբերյալ. 
սառցախցիկների վարձույթ. շշալցման 
ծառայություններ. տրանսպորտի լոգիստիկա. 
թռչող սարքերի վարձույթ. փոխադրում 
բեռնանավերով. ավտոբուսների վարձույթ. 
թռչող սարքերի շարժիչների վարձույթ. 
թանկարժեք իրերի փոխադրում հսկողության 
ներքո. նավագնացական համակարգերի 
վարձույթ. ճանապարհորդության երթուղու 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
նվերների փաթեթավորում. տրակտորների 
վարձույթ. երկրորդային հումքի հավաքում 
(տրանսպորտ). գինու էլեկտրական 
պահարանների վարձույթ. բանկոմատների 
համալրում կանխիկ դրամով. քարշերինգի 
ծառայություններ.  առևտրի ավտոմատների 
համալրում. ուղեբեռի պահեստավորման 
ծառայություններ. երրորդ անձանց համար 
ուղևորափոխադրումների կազմակերպում 
առցանց հավելվածների միջոցով.

դաս 40. հղկանյութային մշակում. 
կինոժապավենների մշակում. օդի մաքրում. 
մագնիսացում. մանածագործական իրերի 
վերջնամշակում. թղթի վերջնամշակում. 
արծաթապատում. գործվածքների սպիտա-
կեցում. փայտանյութի մշակում. գործ-
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վածքների եզրերի մշակում. զոդում. 
հագուստի կարում. կադմիումապատում. 
գործվածքների փայլարդում. բրուտագոր-
ծական աշխատանքներ. կոշիկի ներկում. 
քրոմապատում. մետաղի դրվագում այլ 
մետաղներով. կաշվի ներկում. մորթիների 
մշակում. գործվածքների ձևում. նկարների 
տպագրում. լուսանկարչական ժապավենների 
հայտածում. ոսկեզօծում. ջրի մշակում. 
գալվանապատում. անագապատում. մոր-
թիների ձևակերտում ըստ պատվերի. 
դարբնոցային աշխատանքներ. մորթիների 
մշակում հակացեցային միջոցներով. 
ֆրեզում. հյութի քամում պտուղներից. 
սննդամթերքի ապխտում. ցինկապատում. 
գալվանացում. փորագրում. գործվածքների 
մշակում ջրամերժություն հաղորդելու համար. 
գործվածքների մշակում հրակայունություն 
հաղորդելու համար. գործվածքների մշակում 
չճմրթելիություն հաղորդելու համար. բրդի 
մշակում. մակաշերտում (լամինացում). 
աղացում. մետաղների մշակում. մետաղների 
մխում. ալյուրի աղացում. նիկելապատում. 
հինում (ջուլհակություն). մորթու մշակում. 
ողորկում հղկանյութերով. կազմարարական 
աշխատանքներ. նյութերի ռանդում. թամբա-
գործական աշխատանքներ. դերձակների 
ծառայություններ. դաբաղում. խրտվիլակների 
խծուծում. ներկման ծառայություններ. 
մանա ծա գործական իրերի ներկում. 
գործվածքների, մանածագործական իրերի 
մշակում. մանածագործական իրերի մշակում 
հակացեցային միջոցներով. գործվածքների 
ներկում. թղթի մշակում. ապակեգործական 
աշխատանքներ. ասեղնագործում. կաշվի 
մշակում. ապակիների ներկում մակերևութային 
ծածկապատմամբ. սննդամթերքի և ըմպե-
լիքների պահածոյացում. անտառանյութի 
հատում և մասնատում. աղբի և թափոնների 
կրկնական մշակում. գործվածքների նստեցում. 
մորթիների փայլեցում. մորթիների կոկում. 
մորթիների ներկում. օդի հոտազերծում. 
օդի թարմացում. մոնտաժման-հավաքման 
աշխատանքներ ըստ պատվերի երրորդ անձանց 
համար. գեղարվեստական աշխատանքների 
շրջանակում. գալվանական ոսկեզօծում. 
լազերային փորագրում. տեղեկատվություն 
նյութերի մշակման հարցերով. օպտիկական 

ապակու հղկում. լուսանկարների տպագրում. 
լուսափորագրում. նավթի վերամշակում. 
գործվածքի մգդակում. զտարկում. անա-
սունների սպանդ. մաքրամշակում. թափոնների 
մշակում(վերամշակում). հագուստի ձևա-
փոխում. պղնձապատում. ռետինացում 
(նյութերի մշակում). ատամնատեխնիկների 
ծառայություններ. էներգիա արտադրելու 
ծառայություններ. գեներատորների վարձույթ. 
աղբի և թափոնների ոչնչացում. աղբի և 
թափոնների այրում. գունաբաժանում. 
բանալիներ պատրաստելու ծառայություններ. 
վնասակար նյութերի ակտիվազերծում. 
վիմագրություն. մետաղների ձուլում. պոլի-
գրաֆիա. հյուսելու մեքենաների վարձույթ. 
օֆսեթ տպագրություն. լուսանկարչական 
հորինվածքի կազմում. մետաքսատպություն. 
թափոնների և վերամշակված նյութի 
տեսակավորում (վերամշակում). սննդամթերքի 
սառեցում. օդորակիչների վարձույթ. ջեռուցման 
լրացուցիչ սարքերի վարձույթ. մահուդալմում. 
սառնապահպանման ծառայություններ. 
ավազաշիթային մշակման ծառայություններ. 
շոգեկաթսաների վարձույթ. թափոնների 
վերականգնում. եռակցման աշխատանքներ. 
ավտոմեքենաների ապակիների երանգա-
վորում. երրորդ անձանց համար 3D 
տպագրություն ըստ պատվերի. գարեջրի եփում 
երրորդ անձանց համար. հացի արտադրություն 
ըստ պատվերի.

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների 
ծառայություններ. զվարճությունների ծառա յու-
թյուններ. կենդանիների վարժեցում. կինեմա-
տոգրաֆիական սարքավորումների վարձույթ. 
զվարճությունների կազմակերպում հյուրերի 
համար. կինոստուդիաների ծառայություններ. 
կրկեսային կատարումների ներկայացում. 
մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական կամ 
զվարճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական 
դաստիարակություն. դեկորացիաների վարձույթ 
շոու- ծրագրերի համար. ժամանցի օբյեկտների 
տրամադրում. զվարճալի ռադիոհաղորդում-
ներ. տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
ձայնագրությունների վարձակալություն. կինո-
ֆիլմերի վարձույթ. կինոֆիլմերի արտա-
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դրություն, բացառությամբ գովազդային 
հոլովակների. մարմնամարզության ուսու-
ցում. գրքերը դուրս տալու հնարավորու-
թյամբ գրադարանների ծառայություններ. 
գրքերի հրատարակում. ռադիո և 
հեռուստատեսային ընդունիչների վարձույթ. 
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի 
մոնտաժում. վարյետեների ներկայացում-
ներ. երաժշտասրահների ներկայացումներ. 
նվագա խմբերի ծառայություններ. թատերա-
կան ներկայացումներ. շոուների արտա-
դրություն. հեռուստատեսային զվարճալի 
հաղորդումներ. թատերական դեկորացիաների 
վարձույթ. կենդանաբանական այգիների 
ծառայություններ. սպորտային սարքերի 
տրամադրում. նկարիչներին մոդելներ տրա-
մադրող գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. շարժական գրադարանների 
ծառայություններ. խաղատների ծառայու-
թյուններ (խաղեր). ակումբների ծառայու-
թյուններ (զվարճություն կամ կրթություն). 
կոլոքվիումների կազմակերպում և անցկա-
ցում. կոնֆերանսների կազմակերպում և 
անցկացում. վեհաժողովների (կոնգրեսների) 
կազմակերպում և անցկացում. դիսկոտեկների 
ծառայություններ. տեղեկատվություն կրթու-
թյան հարցերով. քննությունների անցկացում. 
տեղեկատվություն զվարճության հարցերով. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշակու-
թային կամ կրթության նպատակներով. 
մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ. 
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար և 
ֆիթնես-մարզումներ). հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (զվարճություններ). թա տերա -
կա նացված ներկայացումներ. կինո թատրոն-
ների ծառայությունների տրամադրում. 
մանկապարտեզներ (կրթություն). սպոր-
տային մրցումների կազմակերպում. ժաման-
ցային հանդիպումների ծրագրերի կազմում. 
գործնական հմտությունների ուսուցում 
(ցուցադրություն). թանգարանների ծառայու-
թյուններ (շնորհանդեսներ, ցուցահանդեսներ). 
ձայնագրությունների ստուդիաների ծառայու-
թյուններ. տեղեկատվություն հանգստի 
հարցերով. ստորջրյա սուզման հանդերձանքի 
վարձույթ. սպորտային սարքավորումների 
վարձույթ, բացառությամբ տրանսպորտային 

միջոցների. մարզադաշտերի սարքավորում-
ների վարձույթ. տեսամագնիտոֆոն-
ների վարձույթ. տեսաֆիլմերի վարձույթ. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
սպորտային ճամբարների ծառայություն-
ներ. գիտաժողովների (սիմպոզիումների) 
կազմակերպում և անցկացում. սպորտային 
միջոցառումների ժամկետների պլանավորում. 
կրթության գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). գեղեցկության մրցույթ-
ների կազմա կերպում. ներկայացումն երի 
տոմսերի ամրա գրում. կրկնօրինակում. 
կրոնական կրթություն. վիճակախա ղերի 
կազմա կերպում. պարահանդես ների կազ-
մակերպում. ներկայացումն  երի կազ մակերպում 
(իմպրեսարիոների ծառայու  թյուններ). խաղա-
դահլիճների ծառայու թյուն ների տրա մադրում. 
ձայնային սարքավորումների վարձակալու-
թյուն. լուսա վորման սարքերի վարձույթ 
թատ րոնների կամ հեռուստաստուդիաների 
համար. թենիսի կորտերի վարձույթ. 
տեսախցիկների վարձույթ. սցենարներ 
գրելու ծառայություններ, բացառությամբ 
գովազդայինի. տեսագրությունների մոն-
տաժում. գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում. հրապարակումներ 
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական 
համակարգերի օգնությամբ. ենթագրերի 
կատարում. համակարգչային ցանցերի 
կողմից առցանց տրամադրվող խաղային 
ծառայություններ. կարաոկե ծառայություններ. 
երաժշտության ստեղծագործում. գիշերային 
ակումբ-սրճարանների ծառայություններ (զվար-
ճություններ) ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
առցանց հրապարակումների ապահովում. 
լուսանկարչական ռեպորտաժներ. լուսա-
նկարչություն. մասնագիտական կողմնորոշում 
(խորհուրդներ կրթության կամ ուսուցման 
հարցերով). նորությունների ծառայություններ. 
թարգմանիչների ծառայություններ. թարգ-
մանություն ժեստերի լեզվից. տեսագրում. 
միկրոֆիլմերի ստեղծում. տոմսերի բաշխման 
ծառայություններ (զվարճանք, ժամանց). 
տեքստերի խմբագրում. համերգների կազմա-
կերպում և անցկացում. գեղագիրների 
ծառայություններ. հրապարակումների 
ման րա կերտում, բացառությամբ գովազ-
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դայինների. նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում ժամանցի նպատակով. 
մարզիչների, դասուսույցների ծառայություններ 
(ուսուցում). սպորտային հրապարակների 
վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ. 
բանավոր թարգմանողների ծառայություններ. 
անհատական մարզիչների ծառայություններ. 
ֆիթնես-դասերի անցկացում. մասնագիտա-
կան վերապատրաստում. երաժշտական 
արտադրանքի թողարկում. խաղալիքների 
վարձույթ. խաղասարքերի վարձույթ. 
դպրոցների կողմից մատուցվող կրթական 
ծառայություններ. ոչ բեռնելի երաժշտու-
թյան առցանց տրամադրում. ոչ բեռնելի 
տեսանյութերի առցանց տրամադրում. 
կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթական 
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և 
անցկացում. երգահանների ծառայություններ. 
հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ. 
սիմուլյատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում. 
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ 
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. 
չբեռնվող հեռուստատեսային ծրագրերի 
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի» 
ծառայության միջոցով. սադո (ճապոնական 
թեյի ծիսակարգի ուսուցում). այկիդոյի ուսու ցում. 
արվեստի ստեղծագործությունների վարձույթ. 
սենյակային ակվարիումների վարձույթ. 
լեռնային զբոսաշրջության իրականացում 
և առաջնորդում. զգեստավորված դիմա-
կա հանդեսների կազմակերպում զվար-
ճությունների համար. գեղարվեստի 
պատ   կերասրահների կողմից ներկայացվող 
մշակու թային, կրթական կամ ժամանցային 
ծառայություններ. կինովարձույթ. նոու-հաու 
փոխանցում (ուսուցում). հատուկ պահանջներով 
օգնականների կողմից տրամադրվող կրթա-
կան ծառայություններ. ձյուդոյի ուսուցում. 
դրոնների օդանավավարման որակավորման 
քննությունների անցկացման ծառայություններ. 
հնչյունային օպերատորների ծառայություն-
ներ միջոցառումների համար. տեսանյութերի 
խմբա գրման ծառայություններ միջոցառում-
ների համար. լուսատեխնիկների ծառայու-
թյուններ միջոցառումների համար. կինոֆիլ մերի 
ստեղծում, բացառությամբ գովազդայինների. 

դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային 
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա-
գործման նպատակով. ճարտարապետական 
ծառայություններ. հետազոտություններ մանրէա-
բանության բնագավառում. ծառայություններ 
քիմիայի բնագավառում. հետազոտություններ 
քիմիայի բնագավառում. խորհրդատվու-
թյուն ճարտարապետության հարցերով. 
հատակագծերի մշակում շինարարության 
բնագա վառում. տեխնոլոգիական հետա -
զոտություններ. նավթահորերի հսկողու-
թյուն. հետազոտություններ կոսմե տոլոգիայի 
բնագավառում. ինտերիերի ձևա վորում. 
արդյունաբերական դիզայն. դիզայ-
ներների ծառայություններ փաթեթա վոր ման 
բնագավառում. նյութերի փոր ձար կումներ. 
տեխնիկական նախագծերի ուսումնա-
սիրում. երկրաբանական հետա զննություն. 
նավթի հանքավայրերի հետա զննու թյուն. 
ճարտարագիտություն. օդերևու թաբա նական 
տեղեկա տվություն. հողա չա փում. համա  կար-
գիչների վարձույթ. համակարգիչների համար 
ծրագրերի կազմում. նավթի հանքավայրերի 
հետախուզում. հետազոտություններ ֆիզի-
կայի բնագավառում. հետազոտություններ 
մեխա նիկայի բնագավառում. մանածա-
գոր ծական արտադրանքի փորձար-
կումներ. երկրաբանական հետախուզում. 
հետազոտություններ երկրաբանության 
բնագավառում. արվեստի ստեղծա գործու-
թյունների իսկության որոշում. չափաբերում 
(չափումներ). ծրագրային ապահովման 
մշակում. ծրագրային ապահովման արդիա-
կանացում. խորհրդատվություն համա-
կարգչային տեխնիկայի մշակման և 
զարգացման ոլորտում. հագուստի 
մոդելավորում. գեղարվեստական դիզայն. 
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման 
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների 
հետազոտություն և մշակում երրորդ անձանց 
համար. արդյունաբերական նմուշների 
(դիզայնի) ստեղծման ծառայություններ. 
ստորջրյա հետազոտություններ. համա-
կարգչային տվյալների վերականգնում. 
ծրագրային ապահովման սպասար կում. 
համակարգչային համակար գերի վերլու-
ծություն. հետազոտություններ կենսա-
բա նության բնագավառում. քաղաք ների 
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հատա կա գծերի կազմում. ճարտարա -
գիտական փորձաքննություն. համա-
կարգչային համակարգերի նախագծում. 
ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական 
վերահսկողություն. համակարգչային ծրագրերի 
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի 
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային 
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և 
տեխնիկական սպասարկում երրորդ 
անձանց համար. համակարգչային կայքերի 
տեղադրում(վեբ-կայքերի). համակարգչային 
ծրագրային ապահովման տեղակայում. ամպերի 
ցրում. տվյալների և տեղեկատվական ծրա-
գրերի կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզի-
կական կերպափոխման. խորհրդատվություն 
ծրագրային ապահովման հարցերով. վեբ-
սերվերների վարձույթ. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն վիրուսներից. 
խորհուրդներ էներգիայի խնայողության 
հարցերով. հետազոտություններ շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության բնագավառում. 
ինտերնետի համար որոնման միջոցների 
տրամադրում. փաստաթղթերի թվայնացում 
(տեսածրում). ձեռագրի վերլուծություն (ձեռա-
գրաբանություն). ջերմոցային գազերի արտա-
նետումների կրճատման հետ կապված 
գիտական տեղեկատվության և խորհրդա-
տվության տրամադրում. անտառի որակի 
գնահատում. բրդի որակի գնահատում. 
հեռակա հասանելիության համակարգ-
չային համակարգերի մոնիտորինգ. ջրի 
անալիզ. գիտական լաբորատորիաների 
ծառայություններ. աուդիտ էներգետիկայի 
ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն. ծրագրային ապա-
հովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. գիտական 
հետազոտություններ. սերվերների տեղա-
վորում. սերվերների հոսթինգ. կլինիկական 
փորձարկումներ. տվյալների պահեստային 
հեռա պատճենման ծառայություններ. տվյալների 
էլեկտրոնային պահպանում. համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման ոլորտում 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. աշխարհագրական քարտեզներ 
կազմելու ծառայություններ. «ամպային» 
տեխնոլոգիաների ծառայություններ. տեղեկա-

տվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
արտաքին (աութսորս) ծառայությունների 
տրամադրում. տեխնոլոգիական հարցերով 
խորհրդատվություն. համակարգչային տեխնո-
լոգիաների ոլորտում խորհրդատվական 
ծառայություններ. հեռահաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդա-
տվական ծառայություններ. եղանակի 
տեսության ծառայություններ. համա-
կարգչային անվտան գության ոլորտում 
խորհրդատվություն. տեխնիկական փաստա-
թղթերի կազմում. ինտերիերի դիզայն. 
բջջային հեռախոսների ապակողպում. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտո-
րինգ անսարքությունները բացահայտելու 
համար. վեբ-կայքերի տեղեկատվական 
կատալոգների ստեղծում և մշակում 
երրորդ անձանց համար (ծառայություններ 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլոր-
տում). խորհրդատվություն համա ցան-
ցային անվտանգության հարցերով. 
խորհրդա տվություն տվյալների անվտան-
գության հարցերով. խորհրդատվություն 
տվյալների կոդավորման հարցերով. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
չարտոնված մուտքերը կամ տվյալների 
կոտրանքը հայտնաբերելու համար. անձնական 
տվյալների էլեկտրոնային վերահսկում 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության 
գողությունը հայտնաբերելու համար. 
վարկային քարտերով գործարքների 
էլեկտրոնային վերահսկում. համացանցի 
միջոցով խարդախությունները հայտնա-
բերելու համար. ծրագրային ապահովման 
մշակում ծրագրային ապահովման. 
հրատարակման շրջանակներում. հարթակ 
որպես ծառայություն (PaaS). համակարգ-
չային հարթակների կատարելագործում. 
այցեքարտերի ձևավորում. գիտական և 
տեխնոլոգիական հետազոտություններ բնա-
կան աղետների ոլորտում. նավթի, գազի 
և հանքարդյունաբերության ոլորտներում 
հետախուզական ծառայություններ. գիտա-
կան և տեխնոլոգիական հետազոտու-
թյուն արտոնագրային. քարտեզա գրման 
ոլորտում. հետազոտություններ շինա-
րարական աշխատանքների ոլորտում. 
հետազոտություններ հեռահաղորդակցական 
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տեխնոլոգիաների ոլորտում. հետազոտու-
թյուններ եռակցման ոլորտում. բժշկական 
հետազոտություններ. գովազդային նյութերի 
գրաֆիկական ձևավորում. 

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղ-
վող գործակալություններ. սննդամթերքի 
պատ րաստում, առաքում, մատուցում և 
սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). ծերա-
նոցների ծառայություններ. սրճարան ների 
ծառայություններ. նախաճաշարանների 
ծառայու թյուններ. քեմպինգների ծառայու-
թյուններ. ճաշարանների ծառայություններ 
հիմնարկներում կամ ուսումնական հաստա-
տու թյուններում. ժամանակավոր բնակա-
տեղերի վարձակալում. պանսիոնների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. մանկամսուրների ծառայու-
թյուններ. ռեստորանների ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում պանսիոններում. տեղերի 
ամրագրում հյուրանոցներում. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
պանսիոններ կենդանիների համար. բարերի 
ծառայություններ. հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (կացարանի տրամադրում). 
շարժական շինությունների վարձույթ. տեղերի 
ամրագրում ժամանակավոր բնակության 
համար. մոթելների ծառայություններ. կահույքի, 
սեղանի սպիտակեղենի և ամանեղենի 
վարձույթ. սենյակների, դահլիճների 
վարձակալում հավաքների համար. 
վրանների վարձույթ. խոհանոցային սարքերի 
վարձույթ. խմելու ջրի բաշխիչ սարքերի 
վարձույթ. լուսավորող սարքերի վարձույթ. 
մթերքից խոհարարական արձանիկների 
ստեղծում. ժամանակավոր բնակեցման 
համար ընդունարանների ծառայություններ 
(ժամանման և մեկնման կառավարում). վաշոկու 
ռեստորանների ծառայություններ. «ուդոն» 
և «սոբա» ռեստորանների ծառայություններ. 
սննդի ձևավորում. տորթերի ձևավորում. 
տեղեկություն և խորհրդատվություն սննդի 
պատրաստման հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ.

դաս 44. կենդանիների բուծում. 
դեկորատիվ - բնանկարային այգեգործություն. 

հասարակական բաղնիքների ծառայություն-
ներ հիգիենայի նպատակներով. թուրքա-
կան բաղնիքների ծառայություններ. 
գեղեց կության սրահների ծառայություններ. 
բժշկական կլինիկաների ծառայություն-
ներ. մանուալ թերապիա (քիրոպրակտիկա). 
վարսավիրանոցների ծառայություններ. 
պսակ ների պատրաստում (ծաղկային 
արվեստ). ապաքինվողների համար տների 
ծառայություններ. հիվանդանոցների ծառայու-
թյուններ. սանիտարական ծառայություն-
ներ. բանջարաբուծություն. այգեգործու   թյուն. 
գյուղա տնտեսական սարքավորանքի վար-
ձույթ. մերսում. բժշկական օգնու թյուն. 
ակ նա  բույժների ծառայություն ներ. բուծարա-
նա  գետների ծառայություն ներ. ֆիզիո-
թերապիա. առողջարան ների ծառայություն ներ. 
անասնաբուժական օգնու թյուն. շոգե բաղնիք-
ների ծառայու թյուններ. ատամնա  բուժական 
օգնություն. ստոմա տոլոգիա. բուժքույրական 
խնամքով տների ծառայություններ. պարար-
տա նյութերի և գյուղատնտեսական այլ 
քիմիկատների օդային և մակերևութային 
տարածում. կենդանիների խնամք. արյան 
բանկերի ծառայություններ. ծաղկային 
հորինվածքների կազմում. հոսպիսներ. 
սիզամարգերի խնամք. մատնահարդարում. 
մանկաբարձական օգնություն. հիվանդների 
խնամք. խորհրդատվություն դեղագործության 
հարցերով. պլաստիկ վիրաբուժություն. 
ծառերի վիրաբուժություն. գյուղատնտեսա-
կան, ակվակուլտուրայի, այգեգործական և 
անտառային տնտեսության վնասատուների 
ոչնչացում. մոլախոտերի. ոչնչացում. տնային 
կենդանիների խնամք. մազերի պատվաս-
տում. հոգեբանների ծառայություններ. 
սանիտարատեխնիկական սարքավորանքի 
վարձույթ. բուժում հոմեոպաթիկ բնահյութերով. 
ծառայություններ արոմաթերապիայի ոլորտում. 
արհեստական բեղմնավորում. թմրադեղերի 
կամ ալկոհոլի չարաշահումից հիվանդների 
համար վերականգնողական ծառայություն-
ներ. փորձանոթում բեղմնավորման 
ծառա յու թյուններ. արտամարմնային բեղմնա-
վորման ծառայություններ. դաջում. հեռա-
բուժման ծառայություններ. լանդշաֆտային 
դիզայն. շոգեբաղնիքների ծառայություններ. 
արևաբուժարանների ծառայություններ. հան-
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քա ջրաբուժական կենտրոնների ծառայու-
թյուններ. գեղագետ դիմահարդարների 
ծառայություններ. դեղագործների կողմից 
դեղերի պատրաստում դեղատոմսերով. 
թերապևտիկ ծառայություններ. ջերմոցային 
գազերի արտանետումների վնասակար 
ազդեցության նվազեցման նպատակով ծառերի 
տնկում. ծառայություններ ակվակուլտուրա-
ների ոլորտում. բուժսարքավորումների 
վարձույթ. դիսպանսերներ. բուժկենտրոններ. 
ոչ ավանդական բժշկության ոլորտում 
ծառայություններ. լոգոպեդիա. խորհուրդներ 
առողջության հարցերով. մազահեռացում 
մոմով (էպիլյացիա). օրթոդոնտական 
ծառայություններ (օրթոդոնտիա). սահմա-
նափակ հնարավորություններով անձանց 
համար բժշկական խորհրդատվություն. 
պիրսինգ. անտառազանգվածի վերականգ-
նում. պալիատիվ խնամք. ծերանոցների 
ծառայություններ. գյուղատնտեսական, ակվա-
կուլտուրայի, այգեգործական և անտառային 
տնտեսության վնասատուների դեմ պայքարի 
ծառայություններ. մարդու հյուսվածքների 
բանկի ծառայություններ. կենդանիների 
վարձույթ այգեգործական նպատակների 
համար. մեղվափեթակների վարձույթ. 
կենդանիների օգնությամբ բուժում. բժշկական 
լաբորատորիաների կողմից տրամադրվող 
բժշկական. վերլուծության ծառայություններ 
ախտորոշման և բուժման նպատակով. 
բժշկական զննում.

դաս 45. թիկնապահների ծառայություններ. 
ուղեկցում հասարակական վայրերում 
(ընկերակցում). խուզարկուական գործա-
կալությունների ծառայություններ. հանդի  պում-
ների կամ ծանոթություն ների կազ մա կերպման 
ակումբների ծառայու թյուն ներ. գիշե-
րային պահակային գործակալությունների 
ծառայություններ. գաղտնափականքների 
բացում. երեկոյան հագուստի վարձույթ. 
դիակիզում. կորած մարդկանց որոնում. թաղման 
ծառայություններ. թաղման բյուրոներ. հագուստի 
վարձույթ. պահակային ծառայություններ. 
ամուսնության գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. խորհրդատվություն ֆիզիկական 
անվտանգության հարցերով. հորոսկոպների 
կազմում. հրշեջ ծառայություն. կրոնական 
հավաքների կազմակերպում. երեխաների 

որդեգրման գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. կոտրանքից պաշտպանող անվտան-
գության համակարգերի հսկում. երեխաների 
հրավիրովի դայակների ծառայություններ. 
ուղեբեռի ստուգում անվտանգության 
նպատակով. տանտերերի բացակայության 
ընթացքում բնակարանում բնակեցնելու 
ծառայություններ. ընտանի կենդանիների 
խնամք. ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ 
տեղեկատվության հավաքում. գտնված 
իրերի վերադարձ. միջնորդություն վեճերը 
լուծելու հարցում. ձեռնարկությունների 
անվտանգության վիճակի ստուգում. հրդեհի 
ազդանշանիչների վարձույթ. կրակմարիչների 
վարձույթ. արբիտրաժի ծառայություններ. 
խորհրդատվություն մտավոր սեփականության 
հարցերով. գործերի կառավարում 
հեղինակային իրավունքի բնագավառում. 
մտավոր սեփականության լիցենզավորում. 
հսկողություն մտավոր սեփականության 
բնագավառում իրավաբանական անձանց 
համար. իրավաբանական հետա-
զոտություններ. դատարանում իրավունքների 
ներկայացում. ծրագրային ապահովման 
լիցենզավորում (իրավաբանական ծառայու-
թյուններ). դոմեն անունների գրանցում 
(իրավաբանական ծառայություններ).վեճերի 
այլընտրանքային (արտադատարանային) 
լուծման ծառայություններ. չհրկիզվող 
պահարանների վարձույթ. տոհմաբանա-
կան հետազոտություններ. հարսանե-
կան միջոցա ռումների պլանավորում և 
կազմակերպում. սոցիալական ցանցերի 
առցանց ծառայություններ. հատուկ 
իրադարձությունների ժամանակ աղավնի-
ների արձակում. զմռսման ծառայություն ներ. 
իրավաբանական փաստաթղթերի նախա-
պատրաստում. գողացված ապրանքների 
տեղորոշման ծառայություններ. լիցենզիաների 
իրավաբանական կառավարում. աստղա-
գուշակների խորհրդատվություն. հոգևոր 
խորհրդատվություն. խաղաթղթերով գուշա-
կողների ծառայություններ. ոճաբանի 
խորհրդատվություն անձնական զգեստների 
վերաբերյալ. անձնական նամակագրության 
խմբագրում. թաղման արարողությունների 
անցկացում. երրորդ անձանց համար 
պայմանագրերի համաձայնեցման հետ կապված 
իրավաբանական ծառայություններ. կրոնական 
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ծիսակարգերի անցկացում. շներին զբոսանքի 
տանելու ծառայություններ. համացանցում 
դոմեն անունների վարձույթ. կիմոնո 
հագնելու օժանդակություն. իրավաբանական 
խորհրդատվություն մրցույթների հայտերին 
արձագանքելու վերաբերյալ. լիցենզավորում 
(իրավաբանական ծառայություններ) ծրա-
գրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. իրավաբանական հսկողու-
թյան ծառայություններ. քաղաքական  
ժողովների կազմակերպում. իրավաբանա-
կան խորհրդատվություն արտոնագրային 
քարտեզագրման ոլորտում. փաստաբանական 
ծառայություններ. դռնապանների ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20191320  (111) 29931 
(220) 26.06.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 26.06.2029
(730) Քասսար Զոհրաբի Սեվագ, Երևան, Նորք-
Մարաշ, Հովսեփյան 10/3, բն. 1, AMՀամբիկ 
ՅովհաննԷսի Խօշեան, Երևան, Նորք-
Մարաշ,Նորքի 8-րդ փ., տուն 115, AM 
(442) 16.07.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, բաց կապույտ, սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(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:

____________________

(210) 20191333  (111) 29932
(220) 27.06.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 27.06.2029
(730) «Օազիս կոմպյուտեր» ՍՊԸ, Երևան, Վ. 
Շենգավիթ, փ. 2, տուն 3, AM 
(442) 16.07.2019
(540) 

(526) «computers» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է  
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. համակարգիչների և անվտան-
գության համկարգերի վաճառք:

____________________

(210) 20191335  (111) 29933
(220) 27.06.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 27.06.2029
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(442) 16.07.2019
(540) 
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(526) «COFFEE», «ՍՈՒՐՃ ԲՆԱԿԱՆ», «BRASILIA» 
գրա ռումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, կարմիր, շագանակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճ. աղացած սուրճ. 
բոված հատիկավոր սուրճ. լուծվող սուրճ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. սուրճի հումք. սուրճով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20191336  (111) 29934
(220) 27.06.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 27.06.2029
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(442) 16.07.2019
(540) 

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

դաս 30. սուրճ. աղացած սուրճ. 
բոված հատի կավոր սուրճ. լուծվող սուրճ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. սուրճի հումք. սուրճով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. տաք 
շոկոլադ. կակաո. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 

կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. թեյ. լուծվող 
թեյ. սառը թեյ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. պղպեղ. հատիկավոր սև պղպեղ. 
աղացած սև պղպեղ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20191350  (111) 29935
(220) 28.06.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 28.06.2029
(730) «Թրեյն» ՍՊԸ, Երևան, Ադոնց 17/4, բն. 
20, AM 
(442) 16.07.2019
(540) 

(526) «LANGUAGE SCHOOL» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. լեզուների ուսուցում:
____________________

(210) 20191351  (111) 29936
(220) 28.06.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 28.06.2029
(730) «Միլանիա Հոում» ՍՊԸ, RU 
(442) 16.07.2019
(540) 
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(526) Բացի «OLD STONE» գրառումից մնացած 
բոլոր բառային տարրերը և թվերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, կապույտ, արծաթագույն, մուգ 
արծաթա գույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20191352  (111) 29937
(220) 28.06.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 28.06.2029
(730) «Միլանիա Հոում» ՍՊԸ, RU 
(442) 16.07.2019
(540) 

(526) Բացի «OLD STONE» գրառումից մնացած 
բոլոր բառային տարրերը և թվերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, դեղին, բեժ և կարմիր գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33.հայկական կոնյակ (բրենդի):
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20191374  (111) 29938
(220) 03.07.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 03.07.2029

(730) «Քեյ փոինթ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Լեփսիուսի 
23 34, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին` R255, G215, B109, (C0, M15, Y68, K0), 
նարնջագույն` R244, G118, B76, (C0, M67, Y75, 
K0), կարմրի` R238, G49, B53 (C0, M95, Y85, K0) 
և սև` R0, G0, B0 (C50, M50, Y50, K100) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 09. հավելվածներ համակարգչային 
ծրագրային ապահովման համար (ներբեռնելի). 
համակարգչային գրառված ծրագրեր. 
համակարգչային գործառնական ծրագրեր. 
համակարգչային ծրագրեր (ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում). խաղային 
գրառված ծրագրեր համակարգիչների 
համար. հավելվածներ համակարգչային ծրա-
գրային ապահովման համար (ներբեռնելի). 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում. մոնիտորներ (համակարգչային 
ծրագրեր). համակարգչային ծրագրային 
ապահովման հարթակներ, գրառված կամ 
բեռնվող. համակարգչային էկրանները 
պաշտպանող ծրագրային ապահովում, 
գրառված կամ բեռնվող.

դաս 35. ինտերակտիվ գովազդ համա-
կարգչային ցանցում. տեքստի մշակում. 
արտաքին գովազդ. գովազդային նյութերի 
տարածում. խորհրդատվություն գործա-
րարության կառավարման հարցերով. 
գովազդային նյութերի առաքում. գովազդային 
նյութերի նորացում. շուկայի ուսումնասիրու-
թյուն. գովազդային նյութերի վարձույթ. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. կոնյունկտուրային (իրավիճակի, 
իրադրության) հետազոտություններ. գովազ-
դային գործակալությունների ծառայություն ներ. 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետազո-
տու թյուններ. տվյալների ավտոմատացված 
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հիմնապաշարների վարում. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
տեղեկատվության հավաքում տվյալ ների 
համա կարգչային հիմնապաշարներում. տեղե-
կա տվության կանո նա կարգում տվյալների 
համա կարգչային հիմնապաշարներում. տեղե-
կատվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար. գովազ-
դային տեքստերի խմբագրում. գովազդի 
մանրակերտում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. վեբ-
կայքերի երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC). 
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 
տվյալների նորացում և պահում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. առցանց վաճառատեղի տրամադրում 
գնողներին և ապրանքներ և ծառայություններ 
վաճառողներին. գովազդային նյութերի 
ձևավորում. խորհրդատվություն գովազ-
դային հաղորդակցության ռազմավարության 
վերա բերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. շուկայի հետախուզական 
ծառայություններ. թիրախային մարքեթինգ 
(շուկայավարում). 

դաս 42. ծրագրային ապահովման մշակում. 
ծրագրային ապահովման արդիականացում. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում. վեբ-
կայքերի ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում 
երրորդ անձանց համար. համակարգ-
չային կայքերի տեղադրում (վեբ-կայքերի). 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
տեղակայում. խորհրդատվություն ծրագրային 
ապահովման հարցերով. վեբ-կայքերի դիզայնի 
ոլորտում խորհրդատվություն. տեղեկատվա-
կան տեխնոլոգիաների ոլորտում արտաքին 
(աութսորս) ծառայությունների տրամադրում. 
ծրագրային ապահովման վարձույթ. համա-
կարգչային տվյալների վերականգնում. 
համակարգչային համակարգերի նախագծում. 
ամպերի ցրում. վեբ-սերվերների վարձույթ. 
տեղեկատվական համակարգերի պաշտ-
պանություն վիրուսներից. ինտերնետի 
համար որոնման միջոցների տրամադրում. 
հեռակա հասանելիության համակարգչային 
համակարգերի մոնիտորինգ. ծրագրային 
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. սերվերների 
տեղավորում, սերվերների հոսթինգ. 
տվյալների պահեստային հեռապատճենման 
ծառայություններ. տվյալների էլեկտրոնային 
պահպանում. համակարգչային տեխնոլո-
գիաների և ծրագրավորման ոլորտում 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. «ամպային» տեխնոլոգիաների 
ծառայություններ. համակարգչային տեխնոլո-
գիաների ոլորտում խորհրդատվական 
ծառայու թյուններ. համակարգչային անվտան-
գության ոլորտում խորհրդատվություն. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտո-
րինգ անսարքությունները բացահայտելու 
համար. վեբ-կայքերի տեղեկատվական 
կատալոգների ստեղծում և մշակում 
երրորդ անձանց համար (ծառայություն-
ներ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլոր տում). խորհրդատվություն համա-
ցանցային անվտանգության հարցերով. 
խորհրդատվություն տվյալների անվտան-
գության հարցերով. խորհրդատվություն 
տվյալների կոդավորման հարցերով. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
չարտոնված մուտքերը կամ տվյալների 
կոտրանքը հայտնաբերելու համար. անձնական 
տվյալների էլեկտրոնային վերահսկում 
համացանցի միջոցով տեղեկատվության 
գողությունը հայտնաբերելու համար. հարթակ 
որպես ծառայություն (PaaS):

____________________

(210) 20191380  (111) 29939
(220) 03.07.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 03.07.2029
(730) «Արատան» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Քարակերտ, Իսահակյան 74, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 
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(511) 
դաս 29. պահածոյացված մրգեր. ջերմային 

մշակման ենթարկված մրգեր. չրեր.
դաս 30. սուրճ. համեմունքներ. թեյ.
դաս 32. գարեջուր, ոչ ալկոհոլային ըմպե-

լիքներ, ոչ գազավորված ըմպելիքներ, հանքային 
ջրեր (ըմպելիքներ). գազավորված ջուր.

դաս 33. օղի, բրենդի, գինի:
____________________

(210) 20191382  (111) 29940
(220) 04.07.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 04.07.2029
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

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

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի). 
բրենդի. օղի. մրգային օղիներ. գինիներ. 
վիսկի. ալկոհոլային ըմպելիքներ. սիդրեր. 
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի. 
ապերիտիֆներ. թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. կոկտեյլներ. ջին. ռոմ. լիկյոր-
ներ. սպիրտային ըմպելիքներ. սպիրտա-
յին բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտա յին 
լուծամզուքներ. մրգեր պարունակող ալկոհո-
լային ըմպելիքներ. խառնակազմ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ:

____________________

(210) 20191383  (111) 29941
(220) 04.07.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 04.07.2029
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

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

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի). 
բրենդի. օղի. մրգային օղիներ. գինիներ. 
վիսկի. ալկոհոլային ըմպելիքներ. սիդրեր. 
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի. 
ապերիտիֆներ. թորման միջոցով ստաց ված 
ըմպելիքներ. կոկտեյլներ. ջին. ռոմ. լիկյորներ. 
սպիրտային ըմպելիքներ. սպիրտային բնա-
հյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային լուծա-
մզուքներ. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպե-
լիքներ:

____________________

(210) 20191395  (111) 29942
(220) 08.07.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 08.07.2029
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB 
(442) 01.08.2019
(540) 
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(526) «DOUBLE LAYERED FOIL» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

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

____________________

(210) 20191423  (111) 29943
(220) 11.07.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 11.07.2029
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Գինեվետ, 0627, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

(526)  «ARMENIAN BRAND»  գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն, կապույտ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 32. գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. 
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ. 
բաղադրություններ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. բնահյութեր ըմպե-
լիքներ պատրաստելու համար. մրգահյու-

թեր. օշարակներ ըմպելիքների համար. ջրեր 
(ըմպելիքներ). բաղադրություններ գազա-
վորված ջուր արտադրելու համար. հանքային 
ջրեր (ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր. քաղցուներ. 
լիմոնադներ. բանջարեղենի հյութեր (ըմպելիք). 
օշարակներ լիմոնադների համար. խաղողի 
չխմորված քաղցու. սոդայաջուր. շարբաթ 
(ըմպելիք). տոմատի հյութ (ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. գազավորված 
ջուր. ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. ոչ 
ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ 
(ոչ ալկոհոլային). ոչ ալկոհոլային խնձորի հյութ. 
կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. սմուզիներ. հալվե-
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջրի հիմքով կոկտեյլներ. սուրճի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. թեյի համով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. զովացուցիչ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարու գինի 
(գարեջուր). Էներգետիկ ըմպելիքներ.

դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ. թորման միջոցով  ստացված ըմպելիքներ. 
սիդրեր. կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ. 
գինիներ. ջին. լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք. 
բալի օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. 
հայկական կոնյակ. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. ռոմ. օղի:

____________________

(210) 20191426  (111) 29944
(220) 11.07.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 11.07.2029
(730) «Ինֆինում» ՍՊԸ, ք. Երևան, Կոմիտաս 
55/5, AM 
(442) 16.07.2019
(540) 
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(526) «BRANDING» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշա կագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. մարքեթինգ. հեռուստա մար-
քեթինգի ծառայություններ. թիրախային 
մարքեթինգ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. գովազդային ծառայություններ. 
ֆիրմային ոճի վերաբերյալ խորհրդատական 
ծառայություններ.

դաս 42. դիզայներների ծառայություններ  
փաթեթավորման բնագավառում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20191438  (111) 29945
(220) 12.07.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 12.07.2029
(730) «Մայ կոֆե» ՍՊԸ, Երևան, Բաբաջանյան 
53/1, բն. 7, AM 
(442) 16.07.2019
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դարչ-
նագույն, դեղնաշագանակագույն, սպիտակ և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի հիմքով 
ըմպելիքներ:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20191444  (111) 29946
(220) 15.07.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 15.07.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սուսաննա Ամիր-
խանյան, ք. Վանաձոր, Կ. Դեմիրճյանի 14/8, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

(526) «ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ» բառն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. սուպերմարկետների ծառայու-
թյուններ:
____________________

(210) 20191447  (111) 29947
(220) 15.07.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 15.07.2029
(730) «Այլոֆթ» ՍՊԸ, Երևան, Հր. Ներսիսյան 
փող., 14/1-3, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

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

դաս 35. ներմուծման-արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ. 
պարենային մթերքների առևտուր:

____________________

(210) 20191448  (111) 29948
(220) 15.07.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 15.07.2029
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(730) «Այլոֆթ» ՍՊԸ, Երևան, Հր. Ներսիսյան 
փող., 14/1-3, AM 
(442) 01.08.2019
(540) 

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

դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ իրականացնող գործա-
կալությունների ծառայություններ. անշարժ 
գույքի գնահատում. բնակարանների վարձա-
կալություն. գրասենյակների վարձակալություն:

____________________

(210) 20191449  (111) 29949
(220) 15.07.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 15.07.2029
(730) Սոսիետե դը Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա., CH 
(442) 01.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 31. սնունդ կենդանիների համար. 

փռոցներ կենդանիների համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20191602  (111) 29950
(220) 06.08.2019 (151) 26.11.2019
   (181) 06.08.2029
(730) «Արկոլադ» ՓԲԸ, Երևան, Գուլակյան 16բ, 
բն. 48, AM 
(442) 16.08.2019

(540) 

(511) 
դաս 29. չորացված և ջերմամշակման 

ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա-

մզուքներ (էքստրակտներ). ոչ ալկոհոլային 
մրգային ըմպելիքներ. մրգահյութեր. օշարակներ 
ըմպելիքների համար. բաղադրություններ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. ջրեր (ըմպելիքներ).

դաս 33. կոկտեյլներ. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. թորման միջոցով  
ստացված ըմպելիքներ. լիկյորներ. սպիրտային 
ըմպելիքներ. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. 

դաս 35. մանրածախ առևտրի ծառայու-
թյուններ. առցանց մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). մթերքից խոհարարական արձա-
նիկների ստեղծում. սննդի ձևավորում. տորթերի 
ձևավորում. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. սրճարանների 
ծառայություններ. բարերի ծառայություններ:

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

5429  07.10.2029 Ադամեդ Ֆարմա Ս.Ա., PL

5715  07.02.2030 Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի նահանգ, US

5783  14.02.2030 Էդելվայս ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳ, DE

5848  25.11.2029 Իմփերիըլ Թբեքոու Լիմիթիդ, GB

5866  30.12.2029 Մասթրքարդ Ինթըրնեշնլ Ինքորփորեյթիդ, US

5867  30.12.2029 Մասթրքարդ Ինթըրնեշնլ Ինքորփորեյթիդ, US

5868  30.12.2029 Մասթրքարդ Ինթըրնեշնլ Ինքորփորեյթիդ, US

14754  11.05.2029 Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ, 

     Երևան, Իսակովի 9, AM

14755  11.05.2029 Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ,

     Երևան, Իսակովի 9, AM

14756  11.05.2029 Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ, 

     Երևան, Իսակովի 9, AM

14757  11.05.2029 Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ, 

     Երևան, Իսակովի 9, AM

14758  11.05.2029 Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ, 

     Երևան, Իսակովի 9, AM

14759  11.05.2029 Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ, 

     Երևան, Իսակովի 9, AM

14800  11.05.2029 «Շուստով» առևտրի տուն ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 9, AM

14801  11.05.2029 «Շուստով» առևտրի տուն ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 9, AM

14802  11.05.2029 «Շուստով» առևտրի տուն ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 9, AM

14803  11.05.2029 «Շուստով» առևտրի տուն ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 9, AM

14804  11.05.2029 «Շուստով» առևտրի տուն ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 9, AM

14866  13.05.2029 «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 20, բն.1, AM

14867  13.05.2029 «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 47/5, AM

14868  25.05.2029 «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 47/5, 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

15022  11.11.2029 «ԷՍԷՌ» ՍՊԸ, 0010, ք. Երևան, Ամիրյան 4/6, բն. 21, AM

15094  09.10.2029 «Լիհատ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. Առինջ Բ Թաղ. 1 փ. թիվ 17 301 H, AM

15279  11.05.2029 Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ, 

     Երևան, Իսակովի 9, AM

15372  16.12.2029 Քարբոսան Զիմփարա Թաշի Սանայի Անոնիմ Շիրքեթի ԲԸ, TR

15465  02.02.2030 ԲիընդԷֆ Քըմմերշըլ ընդ Գարմընթ Ինդըսթրիզ Ս.Ա., GR

15576  23.12.2029 «Ակթրեյդ–սոֆթ» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 31ա, 23տ., AM

15689  11.11.2029 «Սնանկության գործերով կառավարիչների կոլեգիա»

     ինքնակարգավորվող կազմակերպություն, Երևան, Արցախի 57, AM

15690  01.12.2029 ԲիընդԷֆ Քըմմերշըլ ընդ Գարմընթ Ինդըսթրիզ Ս.Ա., GR

15691  01.12.2029 ԲիընդԷֆ Քըմմերշըլ ընդ Գարմընթ Ինդըսթրիզ Ս.Ա., GR

15692  01.12.2029 ԲիընդԷֆ Քըմմերշըլ ընդ Գարմընթ Ինդըսթրիզ Ս.Ա., GR

15723  27.11.2029 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB

16036  11.02.2030 Յունիլևր Ն.Վ., NL

16094  20.01.2030 Տոյո Թայը Քորփորեյշն, JP

16095  25.01.2030 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

16125  16.03.2030 Յունիլևր Ն.Վ., NL

16579  22.06.2030 Թենսար Ինթըրնեշնլ Քորփըրեյշն, Ջորջիա նահանգի կորպորացիա, US



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

     09-01                514 S

     09-02                514 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

E21C 39/00         3350  A

G01N 33/00        3350  A

G01N 3/00          3350  A

B02C 23/00     569 U

H01L 31/00      570 U

H04B 1/00     571  U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

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 2303
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 820785, IR 1334648
73 (1) Լիցենզատու  «Յանդեքս» ՍՊԸ, ՌԴ, 
119021, ք. Մոսկվա, Լև Տոլստոյի փող., տուն 16, 
RU
73 (2) Լիցենզառու  «Յանդեքս.տաքսի» ՍՊԸ, 
ՌԴ, 115035, ք. Մոսկվա, Սադովնիչեսկայա 
փող., տ. 82, շին. 2, տարածք 916, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը       Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        13.11.2019

____________________

Գրանցում No 2304
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիա
(11) Վկայական No IR 820785, IR 1334648
73 (1) Ենթալիցենզատու  «Յանդեքս.
տաքսի» ՍՊԸ, ՌԴ, 115035, ք. Մոսկվա, 
Սադովնիչեսկայա փող., տ. 82, շին. 2, 
տարածք 916, RU
73 (2) Ենթալիցենզառու  Յանդեքս.Տաքսի 
Բ.Վ., բուլ. Սխիպխոլ, 165, 1118ԲԳ, Սխիպխոլ, 
Նիդեռլանդներ, NE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը     Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը    Հայաստանի
                                            Հանրապետություն
Գրանցված է                        13.11.2019

____________________

Գրանցում No 2305
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 24349, 24559
73 (1) Իրավատեր  «Պերսեյ սթայլ» ՍՊԸ, 
Երևան, Անդրանիկի 17, բն. 29, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Գ. Գ. Գ. 
Մանուկյան» ՍՊԸ, Արարատ, գ. Վերին 
Արտաշատ, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         18.11.2019

____________________

Գրանցում No 2306
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 29742, 29121, 27430, 
29741, 29470, 29533, 27431, 29289, 29291, 
27374, 29290
73 (1) Իրավատեր  Արման Աբրահամյան, 
Երևան, Կոմիտասի 34/1, բն. 30, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Արմենիան 
տոբակո քոմփանի» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայքի 
մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ արդյունաբերական 
թաղամաս, թիվ 6 վ/շ, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                          18.11.2019

____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

3130   03.05.2019
3207        04.05.2019
3208        04.05.2019

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

   497U        12.05.2019

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

  341S               16.05.2019  

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

(51) 2019.01 (11) 3350 (13) A
E21C 39/00
G01N 33/00
G01N 3/00

(21) AM20190082 (22) 08.07.2019
(72) Саак  Арзуманян (AM), Левон Манукян (AM), 
Ануш Казарян (AM), Генади  Казарян (AM) 
(73) ЗАО “Лернаметалургиаи институт”, 0010, 
Ереван, Ханджян 19 (AM) 
(54) Стенд моделирования сооружаемых в 
ущельях отвалов
(57) Изобретение относится к горной 
промышленности и может быть использовано 
для изучения  закономерностей распределения  
сил напряжения в массиве вскрышных пород 
многоярусных отвалов формируемых в ущельях. 

Стенд для моделирования отвалов 
формируемых в ущельях имеет каркас в виде 
прямоугольной призмы с возможностью подъема 

ее задней части, где его основание  и задняя грань 
закрыты неподвижными стенками. Верхние и 
передние грани стенда открыты.  Длина задней 
стенки больше длины задней грани.  Боковые 
грани с основанием связаны горизонтальными 
шарнирами с возможностью фиксации в 
соответствующих положениях боковых граней 
с задней стенкой. В объеме, образованном 
остальными гранями каркаса, по всей ширине 
центральной вертикальной плоскости в массе 
эквивалентного материала установлены 
парные датчики. Парные датчики отклонены 
друг от друга углом,  равным удвоенному углу 
внутреннего  трения эквивалентного материала 
и центральной вертикальной плоскости. 

Повышается достоверность исследований 
закономерностей изменения напряженного 
состояния горного массива в отвалах 
формируемых в ущельях, 3 ил.

____________________

Сведения о выданных патентах



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

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

(51) 2019.01  (11) 569 (13) U
B02C 23/00

(21) AM20190084U (22) 11.07.2019
(72) Сережа Папян (AM), Арамаис Есоян (AM), 
Гайк Айрапетян (AM) 
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьяна 74 (AM) 
(54) Активный роторный измельчитель комков 
картофелекопателя
(57) Полезная модель относится к 
сельскохозяйственному машиностроению, в 
частности, к машинам для сбора урожая.

Активный роторный измельчитель 
комков картофелекопателя имеет валы 
с установленными на них рабочими 
органами. Устройство также имеет колесо с 
прикрепленными к нему почвозацепами. Внутри 
колеса установлен планетарный механизм. На 
ступицах солнечной шестерни планетарного 
механизма жестко прикреплены втулки, внутри 
которых зафиксированы шлицевые валы 
рабочих органов. 

Сокращается время, затрачиваемое на 
остановки агрегата, снижается металлоёмкость, 
1 ил.

____________________

(51) 2019.01  (11) 570 (13) U
H01L 31/00

(21) AM20190102U (22) 26.08.2019
(72) Сергей Халпахчян (AM) 
(73) Сергей Халпахчян, 0069, Ереван, Рубинянц 
1а, кв. 73 (AM) 
(54) Оптический поляриметр
(57) Поляриметр содержит последовательно 
установленные фокусирующий и фильтрующий 
узлы, узел, преобразующий луч и 
оптоэлектронный преобразователь, к которому 
подключен узел обработки и индикации 
электрического сигнала, и устройство, 
вращающее узел, преобразующий луч.

Сведения о выданных патентах

Узел, преобразующий луч осуществлен в 
виде поляризатора, вращающегося в плоскости, 
перпендикулярной к падающему лучу. 

Обеспечивается возможность определения 
состава излучения по поляризованности и 
измерения параметров всех компонентов, 
повышается точность измерения, 3 ил.

____________________

(51) 2019.01 (11) 571  (13) U
H04B 1/00

(21) AM20190101U (22) 26.08.2019
(72) Сергей Халпахчян (AM) 
(73) Сергей Халпахчян, 0069, Ереван, Рубинянц 
1а, кв. 73 (AM) 
(54) Приемник слабых сигналов
(57) Полезная модель относится к приему 
и записи слабых шумовых сигналов, может 
использоваться в качестве чувствительного 
радиометра.

Приемник слабых сигналов имеет 
параллельно соединенный по входам блок 
синхронизации, сигнальный параметрон, 
синхронизированный генератор, содержащий 
узел синфазирования и генератор. Выход 
генератора непосредственно подключен к входу 
накачки сигнального параметрона, а через 
опорный параметрон – к фазовому детектору. 
Вход фазового детектора подключен к выходу 
сигнального параметрона, к управляющему 
входу которого подключен коммутирующий 
элемент. Между выходом блока синхронизации 
и входом коммутирующего элемента включен 
умножитель частоты. К выходу фазового 
детектора подключен решающий блок 
критерийной обработки сигнала. К выходу 
опорного параметрона первым переключателем 
подключен калибр амплитуды, который с 
помощью второго переключателя подключен к 
входу сигнального параметрона.   

Обеспечивается возможность приема 
слабых шумовых сигналов, 1ил.

____________________



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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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 09-01 (11) 514        (13) S 
      09-02
(21) 20190025      (22) 07.08.2019
(72) Давит Авагян (AM) 
(73) ООО “АРМ-РУС АЛКО” (AM) 
(74) А. Назарян
(54) Тара для водки (5 вариантов)

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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