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

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

(51) 2019.01 (11) 3291 (13) A
A61K35/00

(21) AM20190008 (22) 01.02.2019
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Արմանուշ 
Առաքելյան (AM), Լևոն Ներսիսյան (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն, 
Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), «Ակադեմիկոս Ի.Վ. 
Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի 
և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, 
Երևան, Արմենակյան 125 (AM) 
(54) Համակցված ազդեցության հակա բոր-
բոքային քսուք
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, 
մասնավորապես` համակցված ազդեցության 
հակաբորբոքային քսուքներին:

Համակցված ազդեցության քսուքը 
ներառում է չիչխանի յուղ, մեղրամոմ և 
ակնամոմ: Այն լրացուցիչ ներառում է 
սպերմացետ, ամարանտի սերմի յուղ և ծիրանի 
կորիզի յուղ, բաղադրամասերի  հետևյալ 
հարաբերակցությամբ, զանգվ. %. չիչխանի յուղ՝ 
9,0-11,0, մեղրամոմ՝ 5,0-6,0, ակնամոմ՝ 18,0-
21,0, սպերմացետ՝ 5,0-6,0, ամարանտի սերմի 
յուղ՝ 4,0-7,0 և ծիրանի կորիզի յուղ՝ մնացածը:

Ընդլայնվում է համակցված ազդեցության 
հակաբորբոքային քսուքների տեսականին: 

____________________

(51) 2019.01   (11) 3292 (13) A
B23B 51/00

(21) AM20190013 (22) 05.02.2019
(72) Մարիամ Արմենի Բալասանյան (AM), Բորիս 
Արմենի Բալասանյան (AM), Արմեն Լյուդվիկի 
Արշակյան (AM), Արամ Բորիսի Բալասանյան 
(AM), Ալբերտ Կարենի Բաղդիյան (AM), Բորիս 
Սերգեյի Բալասանյան (AM), Հովհաննես Աշոտի 
Հովհաննիսյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 105 (AM) 
(54) Պարուրաձև գայլիկոն
(57) Գյուտը վերաբերում է տարբեր մածու-
ցիկությամբ նյութերի մեխանիկական մշակման 

համար նախատեսված պտտվող գործիքներին, 
մասնավորապես՝ պարուրաձև գայլիկոններին, 
և կարող է օգտագործվել մեքենաշինության 
տարբեր ոլորտներում՝ դժվարամշակ մետաղ-
ներում, մետաղապոլիմերային կոմպոզի-
տային նյու թերում, ինչպես նաև բժշկության 
մեջ՝ ոսկրային հյուսվածքներում բարձր 
արագությամբ միջանցիկ և խուլ անցքերի 
մշակման համար:

Պարուրաձև գայլիկոնն ունի երկու 
կտրող սայրեր, երկու պարուրաձև տաշեղա-
հեռացման ակոսիկներ, որոնք ունեն 
պարուրաձև տաշեղաբաժանման ակոսիկներ: 
Տաշեղաբաժանման ակոսիկները կատարված 
են միմյանց կիպ` եռանկյունաձև հատույթով 
ակոսիկների տեսքով, որոնց գայլիկոնի 
առանցքին մոտ կողմերը կատարված են 
3°–5° թեքության անկյունով դեպի գայլիկոնի 
առանցքը: Տաշեղահեռացման ակոսիկներից 
մեկում կատարված տաշեղաբաժանման 
ակոսիկները տաշեղահեռացման ակոսիկներից 
մյուսում կատարված տաշեղաբաժանման 
ակոսիկների նկատմամբ` սայրերի պայմա-
նական եզրերի ուղղությամբ շեղված են 
տաշեղաբաժանման ակոսիկների լայնության 
կեսի չափով:

Բարձրացվում են պարուրաձև գայլիկոնի 
կայունության պարբերությունը և մշակված 
անցքի ճշտությունը, բարելավվում են մշակման 
գոտուց տաշեղների հեռացման պայմանները և 
պարզեցվում է գայլիկոնի սրման գործընթացը, 
2 նկ.:

____________________

(51) 2019.01 (11) 3293 (13) A
C30B 29/00
H01L 21/00

(21) AM20190011 (22) 05.02.2019
(72) Գագիկ Երջանիկի Այվազյան (AM), Սուրիկ 
Խաչիկի Խուդավերդյան (AM), Լևոն Աշոտի 
Հախոյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009,  Երևան, 
Տերյան փող.105 (AM) 
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(54) Սիլիցիումային երկարգելք ֆոտոդե տեկ-
տորի պատրաստման եղանակ
(57)  Գյուտը վերաբերում է կիսահաղորդչային 
լուսազգայուն սարքերի բնագավառին և կարող 
է կիրառվել սիլիցիումային ֆոտոդետեկ-
տորների պատրաստման համար:

Սիլիցիումային երկարգելք ֆոտո դետեկ-
տորի պատրաստման եղանակ, ըստ որի 
մեկուսիչ հարթակի վրա ստանում են n- կամ 
p-տիպի բազայի սիլիցիումային շերտ: Այն 
բաժանում են կողմնային մեկուսացված 
լուսազգայուն տիրույթների, որտեղ ստեղծում 
են p-n կամ n-p անցումը: Այնուհետև 
ձևավորում են հակաանդրադարձնող և 
հպակային ծածկույթները: Հակաանդրա-
դարձնող ծածկույթը ձևավորում են 0.3-
1.0 մկմ հաստությամբ սև սիլիցիումի 
մերձմակերևութային շերտով:

Մեծացվում է սիլիցիումային երկարգելք 
ֆոտոդետեկտորի լուսազգայնությունը և 
ընդլայնվում է տեղեկատվական սպեկտրային 
տիրույթը դեպի ենթակարմիր ալիքային մաս, 5 
նկ.:

____________________

(51) 2019.01 (11) 3294 (13) A
F04C 15/00

(21) AM20190016 (22) 12.02.2019
(72) Ժորա Հովսեփի Մալոյան (AM), Արման 
Ժորայի Մալոյան (AM), Ռուզան Արմանի 
Մալոյան (AM), Ժորա Արմանի Մալոյան (AM), 
Էդգար Արմանի Մալոյան (AM), Վարազդատ 
Գևորգի Եղիկյան (RU) 
(73) Ժորա Հովսեփի Մալոյան, 0099, Երևան, 
Շինարարների 27, բն. 55 (AM), Արման Ժորայի 
Մալոյան, 0099, Երևան, Շինարարների 27, բն. 
55 (AM) 
(54) Թիակավոր պոմպ
(57) Գյուտը վերաբերում է հիդրավլիկայի 
բնագավառին, մասնավորապես՝ թիակավոր 
պոմպի կառուցվածքին:

Պոմպի պտտվող հատվածամասն ունի 
լիսեռ, թմբկաձև ռոտոր, դրա վրա անշարժ 
տեղակայված գլանաձև իրան և դրա վրա 
անշարժ ամրակցված շառավղային թիակներ: 
Թիակներն ընդգրկված են անշարժ պատյա-
նում, որն ունի հեղուկով տարողություն: 

Պտտվող հատվածամասի մի մասը մինչև լիսեռն 
ընկղմված է հեղուկի մեջ, իսկ մյուս՝ չընկղմված 
մասի վրա, պատյանի մեջ, մինչև թիակների 
տակ անշարժ ամրակցված է կիսաշրջանաձև 
թիթեղյա ուղղորդիչ: Ուղղորդիչի երկու 
կողմերում տեղակայված են շրջանաձև 
հենաթիթեղներ: Ուղղորդիչը մոտեցված է 
թիակներին: Պատյանը տեղակայված է հեղուկով 
տարողության վրա: Պատյանի միջով անց է 
կացված հեղուկի վերմղման թեք խողովակ, որը 
միակցված է ուղղորդիչի վերևի ծայրին, իսկ 
պտտվող հատվածամասը շարժման մեջ դնելու 
համար լիսեռի երկու կողմերում տեղակայված 
են վարիատոր-ռեդուկտոր և էլեկտրաշարժիչ:

Ընդլայնվում է օգտագործման բնագա-
վառը, ստեղծվում է ցածր դիրքից ավելի բարձր 
դիրք հեղուկի վերմղման հնարավորությունը, 
փոքրացվում է էներգիայի ծախսը, պար-
զեցվում է կառուցվածքը, հեշտացվում է 
շահագործման գործընթացը և բարձրացվում է 
արտադրողականությունը, 5 նկ.:

____________________

(51) 2019.01 (11) 3295 (13) A
G01N 33/00

(21) AM20190005 (22) 23.01.2019
(72) Լազար Եսայան (AM), Վահե Ազատյան (AM) 
(73) Լազար Եսայան, 0056, Երևան, Նանսենի 
13, բն. 21 (AM), Վահե Ազատյան, 0002, Երևան, 
Լեոյի 12, բն. 3 (AM) 
(54) Բերանային հեղուկից մուցինի անջատման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկության 
բնագավառին, մասնավորապես՝ բերանային 
հեղուկից մուցինի անջատման եղանակին:

Մուցինի նստեցման համար 1մլ բերանային 
հեղուկին ավելացնում են 91.75 մկ/մլ լիդազայի 
ֆիզիոլոգիական լուծույթ, խառնում: Ստացված 
խառնուրդը սենյակային ջերմաստիճանում 
պահում են 2-3 ժամ, որից հետո տեղի է ունենում 
մուցինի նստեցումը, իսկ վերնստվածքային 
հեղուկով կատարում են անհրաժեշտ 
հետազոտություններ:

Պարզեցվում է անալիզի մեթոդը՝ 
ապահովելով բարձր ճշգրտություն և 
արտադրողականություն: 

____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

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

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

21



ԳՅՈՒՏԵՐ

10

ՄԱՍ 1

10

№ 05/2   1 6 .05 . 20 19

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2019.01  (11) 550 (13) U
A01M 7/00

(21) AM20170130U (22) 01.11.2017
(72) Սերյոժա Խաչատուրի Պապյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 74 (AM) 
(54) Տրակտորային սրսկիչի բաք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
գյուղատնտեսական մեքենաշինությանը` 
մասնա վորա պես, տրակտորային սրսկիչի 
բաքին:

Տրակտորային սրսկիչի բաքն ունի հեղուկի 
լցման բկանցք, մակարդակաչափ և արտամղման 
անցք: Բաքի հատակը իրականացված է բուրգի 
տեսքով, որի նիստերի կազմած անկյունը 
հորիզոնական հարթության հետ մեծ է սրսկիչի 
աշխատանքի համար նախատեսված լանջի 
թեքության առավելագույն անկյունից: 

Բարձրացվում է արտա դրողա կանությունը, 
բարելավվում են շահագործման ցուցանիշները, 
2 նկ.:

____________________

(51) 2019.01 (11) 551  (13) U
A61K9/00

(21) AM20190009U (22) 01.02.2019
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Գևորգ Հակոբյան 
(AM), Դիաննա Ավանեսյան (AM), Լևոն 
Ներսիսյան (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն, 
Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), «Ակադեմիկոս Ի.Վ. 
Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի 
և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, 
Երևան, Արմենակյան 125 (AM) 
(54) Մաշկի խնամքի միջոց

(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է կոսմե-
տոլոգիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 
մաշկի խնամքի միջոցներին:

Միջոցը ներառում է հետևյալ բաղա-
դրամասերը, զանգվ. %. գլիցերին՝ 13,0-15,0, 
սպերմացետ՝ 13,0-15,0, քրքում՝ 3,0-4,0, 
կավճի փոշի՝ 5,0-6,0, տիտանի օքսիդ՝ 2,5-4,5, 
կակաոյի յուղ՝ 13,0-15,0, չիչխանի կորիզի յուղ՝ 
8,0-9,0, նեխուրի եթերայուղ՝ 6,0-8,0, նշի յուղ՝ 
5,0-6,0 և վազելին՝ մնացածը:

Ուժեղանում են միջոցի սնուցիչ և հակա-
նեխիչ հատկությունները:

____________________

(51) 2019.01 (11) 552  (13) U
A61K9/00

(21) AM20190010U (22) 01.02.2019
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Անդրեաս 
Աբաղյան (AM), Լևոն Ներսիսյան (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն, 
Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), «Ակադեմիկոս Ի.Վ. 
Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի 
և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, 
Երևան, Արմենակյան 125 (AM) 
(54) Մաշկի խնամքի միջոց
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է կոսմե-
տո լոգիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 
մաշկի խնամքի միջոցներին: 

Միջոցը ներառում է հետևյալ բաղա-
դրամասերը, զանգվ. %. գլիցերին՝ 6,0-8,0, 
սպերմացետ՝ 13,0-16,0, մեղրամոմ՝ 3,0-5,0, 
կավ՝ 5,0-6,0,  նռան կորիզի յուղ՝ 14,5-16,5, 
կակաոյի յուղ՝ 5,0-6,0, ծիրանի կորիզի յուղ՝ 
14,0-15,5, մասուրի պտղայուղ՝ 4,0-6,0, չիչխանի 
կորիզի յուղ՝ 9,0-11,0, ձիթապտղի յուղ՝ 9,0-11,0 
և վազելին՝ մնացածը:

Ուժեղանում են միջոցի սնուցիչ և հակա-
նեխիչ հատկությունները:  

____________________



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) 498 (13) S 
(21) 20190004  (22) 05.02.2019
(72) Ստեփան Ազարյան (AM) 
(73) «Արթստեփ» ՍՊԸ (AM) 
(74) Վ. Պետրոսյան
(54) Շիշ գլոբուսի տեսքով (2 տարբերակ)
(55) 
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____________________

(51) 14-03 (11) 499 (13) S 
(21) 20190009             (22) 12.04.2019
(72) Ռուդոլֆ Սարգսյան (AM) 
(73) Ռուդոլֆ Նշանի Սարգսյան, Երևան, Նոր 
Նորք 7 զանգված, 36 շենք, բն. 5 (AM) 
(54) Ձայնային պասիվ ուժեղացուցիչ
(55) 

____________________
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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) 20180666 (111) 28834
(220) 27.04.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 27.04.2028
(730) Ալիբաբա Գրուպ Հոլդինգ Լիմիթիդ, KY 
(442) 18.06.2018
(540)

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան 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 
մշակման 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 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

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, ձայնա- և 
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- և տեսանյութերի և տեքստերի մշակ-
ման 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. ներ-
բեռնվող էլեկտրոնային հրատարակություններ` 
ամսա  գրերի, հոդվածների, բրոշյուրների, 
թռուցիկների, տեղեկատվական թերթիկների, 
տեղեկատվական նյութերի, ուսուցողական 
նյութերի տեսքով հետևյալ ոլորտներում՝ բիզնես, 
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էլեկտրոնային առևտուր, տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներ, ամպային տեխնոլոգիաներ, 
հեռահաղորդակցություն, համացանց, բիզ-
նեսի և էլեկտրոնային առևտրի ուսուցում, 
բիզնեսի, վաճառքի,  շուկայագիտության և 
ֆինանսների կառավարում. համակարգիչներին 
կից սարքեր. դյուրակիր համակարգիչներ. 
լեփթոփ համակարգիչներ. շարժական 
համա կարգիչներ. ձեռքի համակարգիչներ. 
անձնական թվային քարտուղարներ. 
անձնական մեդիանվագարկիչներ. շարժական 
հեռախոսներ. սմարթֆոններ. թվային 
խցիկներ. մարտկոցներ, լիցքավորող սարքեր 
կուտակիչների համար.  համակարգչային 
աշխատակայաններ. համակարգչային սպա-
սար կիչներ (սերվերներ).  համակարգիչների և 
հեռակապի սարքավորանք. համակարգչային 
ցանցային հարմարիչներ, փոխանջատիչներ, 
երթուղարարներ և կենտրոնացնող հան-
գույցներ. լարով և անլար մոդեմներ և 
հաղորդակցական քարտեր և սարքեր. 
լեփթոփի բռնիչներ, համակարգիչների 
պայուսակներ. կրակմարիչներ. համա կարգ-
չային սարքավորումներ և ներբեռնված 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում (ներառյալ՝ 
համացանցից ներբեռնվող ծրագրային 
ապահովում). նավագնացական համակարգեր 
ավտոմոբիլների համար. կոմպակտ սկա-
վա ռակներ. թվային երաժշտություն 
(համացանցից ներբեռնվող). հեռակապի 
սարքեր. մկնիկի տակդիրներ. շարժական 
հեռախոսների լսափողեր. շարժական 
հեռախոսների լրասարքեր. ներբեռնվող 
խաղեր, նկարներ, ֆիլմեր, կինոֆիլմեր և 
երաժշտություն. ազդանշանային համա-
կարգեր. անվտանգության խցիկներ. ռադիո 
և հեռուստատեսային հեռարձակման 
շարժական կայանքներ. հեռուստատեսային 
հեռարձակման սարքավորումներ. խցիկներ. 
տեսախցիկներ. գլխային հեռախոսներ. 
հեռախոսային ականջակալներ. խոսափողեր. 
դիրքորոշման համաշխարային 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 վահանակներ. 
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. լրագրեր. ամսագրեր. պար-
բերական մամուլ. հանդեսներ. թուղթ և 
ստվարաթուղթ. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ. 
գրքեր, բրոշյուրներ, պլակատներ, տպագիր 
քարտեր, ծանուցատետրեր, կատալոգներ, 
օրացույցներ, գնապիտակներ, պիտակներ. 
թղթից, ստվարաթղթից և պլաստմասսայից 
ձեռքի պայուսակներ. հեռախոսային, 
ֆաքսիմիլային, էլեկտրոնային փոստի և 
վեբ-կայքերի տպագիր տեղեկատուներ. 
քարտեր՝ հաշվեքարտերի, վարկաքարտերի, 
վճարաքարտերի և հեռախոսային քարտերի 
տեսքով, բացառությամբ ծածկագրված կամ 
մագնիսական քարտերի. տպագրական 
արտադրանք հանդիսացող մարքեթինգային 
և խթանիչ նյութեր. տպագիր գովազդային 
նյութեր. ձեռնարկներ օգտատերերի համար. 
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թղթից, պլաստմասսայից կամ ստվարաթղթից 
պատրաստված փաթեթավորման նյութեր. 
անձեռոցիկներ. թղթյա թաշկինակներ. 
թղթյա ֆիգուրներ և մակետներ. նվերի 
փաթեթավորման թղթյա պայուսակներ. էջերի 
կալիչներ. բոլոր վերոհիշյալ ապրանքներն 
ընդգրկված 16-րդ դասում.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. խրախուսական պարգևատրումն երի 
և հավատարմության ծրագրերի կազմա-
կերպում, գործարկում և վերահսկում. 
համացանցի միջոցով տրամադրվող 
գովազդային ծառայություններ. ռադիո և 
հեռուստատեսային գովազդի արտադրություն. 
հաշվապահական հաշվառում. աճուրդային 
վաճառք. տոնավաճառների կազմակերպում. 
հանրային կարծիքի ուսումնասիրում. տվյալ-
ների մշակում. գործարար տեղեկատվության 
տրամադրում. գովազդային գործա-
կալությունների ծառայություններ. երրորդ 
անձանց տրամադրվող գովազդային 
ծառայություններ. տվյալների հիմնապաշարի 
կառավարում. տեղեկատվության հավաքում 
տվյալների համակարգչային հիմնապաշարում. 
գործարարության ասպարեզում խորհրդակ-
ցական ծառայություններ. գործարարության 
ասպարեզում խորհրդակցական ծառայու-
թյուններ համացանցային տեխնոլոգիայի վրա 
հիմնված իրադարձությունների, կոնֆե-
րանսների, ուսուցողական ծրագրերի, 
ուսումնական ծրագրերի և սեմինարների 
ոլորտում. գործարարության ասպարեզում 
խորհրդակցական ծառայություններ համա-
ցանցային տեխնոլոգիայի վրա հիմնված 
տվյալների տրամադրման ոլորտում. գործա-
րարության ասպարեզում խորհրդակցական 
ծառայություններ առցանց համագործակ-
ցության և համագործակցության տեխնո-
լոգիաների ոլորտում. գործարարության 
ասպարեզում խորհրդակցական ծառայու-
թյուններ վաճառքի և շուկայավարման ոլորտում. 
գործարարության ասպարեզում նախագծերի 
կառավարման ծառայություններ. գործա-
րարության ասպարեզում նախագծերի 
կառավարման ծառայություններ համա-

ցանցային տեխնոլոգիայի վրա հիմնված 
իրադարձությունների, կոնֆերանսների, 
ուսուցո ղական ծրագրերի, ուսումնական 
ծրագրերի և սեմինարների զարգացման, 
ստեղծման, գործընթացի համակարգման, 
արտադրության, գրանցման, հետևման և 
վերջնամշակման վերաբերյալ. շուկայի 
հետազոտման և գործարարության ասպա-
րեզում խորհրդակցական ծառայություններ. 
գործարարության ասպարեզում խորհրդակ-
ցական ծառայություններ տեղային և 
համաշխարհային համակարգչային ցանցերի 
միջոցով գործերի կառավարման դյուրացման 
վերաբերյալ՝ համակարգելով և տրամադրելով 
ուղղություններ գործարար և սպառողական 
բազմազան ապրանքների ու ծառայությունների 
մատակարարման համար. ապրանքների ու 
ծառայությունների վերաբերյալ գործա-
րարության ասպարեզում տեղեկատվու թյան 
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. 
միջազգային ներմուծման և արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գովազդային տարածքի վարձույթ հաղոր-
դակցական միջոցներում. էլեկտրոնային 
աճուրդի վերաբերյալ առցանց առևտրի և 
առևտրային առցանց գնահատման ծառա-
յություններ. սպառողական ապրանքների 
մանրածախ առևտրի առցանց ծառայություններ. 
երրորդ անձանց վեբ-կայքերի կատալոգների 
տրամադրում՝ բիզնես-գործարքների աջակ-
ցության նպատակով. գործարարության 
ասպարեզում խորհրդակցական ծառայու-
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թյուններ համաշխարհային համակարգչային 
ցանցում ապրանքների ու ծառայությունների 
գնորդների և վաճառողների համար 
էլեկտրոնային շուկայի գործարկման վերա-
բերյալ. գործարարական աջակցության 
տրամադրում տեղային և համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով բիզնես-
գործարքների դյուրացման վերաբերյալ. 
կորպորատիվ կառավարման վերաբերյալ 
խորհրդակցության տրամադրում. շուկայա-
վարման 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. հեռա խոսային 
պատասխանիչի ծառայու թյուններ անհասանելի 
բաժանորդների համար. հեռախոսային 
պատասխանիչի ծառայու թյուններ 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 
ցուցադրում. ապրանքների տեսականու 
հավաքում մի տեղում երրորդ անձանց համար՝ 
հնարավորություն տալով սպառողին հարմար 
կերպով դիտել և գնել այդ ապրանքները 
բազմատեսակ արդյունաբերական ապրանք-
ների համացանցային 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 արդյունա-
բերական ապրանքների կատալոգներից 
փոստային պատվերի միջոցով կամ հեռա-
հաղորդակցական միջոցներով. ապրանք ների 
տեսականու հավաքում 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 հեռա-
հաղորդակցական ապրանքների, համա-
կարգչային սարքավորանքի և համակարգչային 
ծրագրերի, մարտկոցների, կուտակիչների 
համար 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, մագնիսական ու ոչ մագնի-
սական ծածկագրությամբ քարտերի, կահույքի, 
նկարների շրջանակների, տնային և 
խոհանոցային կահկարասու, ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրերի, 
գործվածքների և մանածագործական ապրանք-
ների, հագուստի, կոշկեղենի, գլխարկների, 
ժանյակների և ասեղնագործված իրերի, 
կոճակների, ժապավենների, գնդասեղների և 
ասեղների, արհեստական ծաղիկների, 
գորգերի, հատակի ծածկոցների, խաղերի և 
էլեկտրոնային խաղալիքների, արդյունա-
բերության, 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, քսանյութերի, վառելիքի, 
մոմերի, դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների, մետաղա-
կապերի և փականքային իրերի, մեքենաների և 
հաստոցների, դանակավոր իրերի, ածելի ների 
և ձեռքի գործիքների, համակարգիչ ների, 
հաշվիչ մեքենաների, էլեկտրական, լուսա-
նկարչական, կինեմատոգրաֆիական 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-
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տեխնիկական սարքերի, փոխադրամիջոց ների, 
հրազենի, հրավառելիքի, արծա թեղենի, ժամա-
ցույցների և այլ ժամանակաչափ սարքերի, 
երաժշտական գործիքների, ամսագրերի, 
քարտերի, թղթից և ստվարաթղթից 
ապրանքների, նկարների, գրամեքենաների ու 
գրասենյակային պիտույքների, փաթեթա-
վորման նյութերի, արդյունաբերության մեջ 
օգտագործվող ռետինի և պլաստմասսայի, 
խծուծման և մեկուսացման նյութերի, կաշվի և 
կաշվի նմանակումների, դրանցից պատ-
րաստված իրերի, կանացի պայուսակների, 
քսակների, դրամապանակների, կաշվե 
քարտապանակների, պայուսակների, 
ճամպրուկ ների, 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, մուրաբա ների 
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 վաճառող 
գործակալությունների ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար. ապրանքների ընտրում և 
գնում անհատների և ձեռնարկատերերի 
համար. ծառայությունների պատվիրում (երրորդ 
անձանց համար). հանրախանութներում 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. 
սուպերմարկետներում մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ. քարտուղարների ծառայու-
թյուններ. վիճակագրական տեղեկատվության 
տրամադրում գործարարության ասպարեզում. 
ցուցահանդեսների 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 մաքսազերծ ման 
գործակալություններ (ներմուծման-արտա-
հանման գործակալություններ). թերթերի 
բաժանորդագրման գործակալություններ. 
փաստաթղթերի 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 
գործարարության ասպարեզում կամավոր 
ծրագրերի 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. արտահաստիքային 
ծառայություններ տրամադրողների գործերի 
կառավարում. երրորդ անձանց առևտրային 
գործարքների վերաբերյալ բանակցությունների 
և եզրակացությունների տրամադրում. համա-
կարգչային տվյալների հիմնապաշարում 
տվյալների թարմացում և պահպանում. 
գործարար նախագծերի կառավարում շինարա-
րական օբյեկտների համար. վեբ-կայքի միջոցով 
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տեղեկատվության տրամադրում գործարա-
րության ասպարեզում. բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկա-
տվություն, խորհրդատվություն և խորհրդակ-
ցություն. բոլոր վերոհիշյալ ծառայություններն 
ընդգրկված 35-րդ դասում.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառ նություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ. ֆինանսական 
գործարք ների հաշվանցում և կարգավորում 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով. առցանց բանկային և ֆինանսական 
ծառայություններ. վարկաքարտերով սպա-
սարկում, հաշիվների մշակում, փոխանցում և 
դրանց վճարում, ինչպես նաև ֆինանսական 
գործարքների ապահովագրում. դրամական 
միջոցների փոխանցում. դրամական միջոցների 
էլեկտրոնային փոխանցում՝ երրորդ անձանց 
համար. վճարումների փոխանցում համացանցի 
միջոցով՝ երրորդ անձանց համար. ֆինան սա-
կան ծառայություններ հաշիվների դուրսգրման 
և վճարումների իրականացման տեսքով. 
վարձակալման և վարձույթի կազմակերպում 
և կառավարում. անշարժ գույքի վարձույթ և 
վարձակալություն. անշարժ գույքի գնահատում. 
անշարժ գույքի ֆինանսավորում, ներդրում 
անշարժ գույքի մեջ. միջնորդություն անշարժ 
գույքի հետ կապված գործարքներում. անշարժ 
գույքի գործակալություններ. բնակարանային 
գործակալություններ. ապահովագրողների 
ծառա յու թյուններ. անշարժ գույքի կառավարում 
և դրա վերաբերյալ խորհրդակցություն. 
վարձավճարի հավաքում. գրասենյակների 
վարձույթ (անշարժ գույք). սենյակների և 
բնակարանների վարձույթ. ֆինանսական 
տեղեկատվության տրամադրում համացանցի 
միջոցով. անկիզելի պահարաններում պահման 
և ճանապարհային վճարագրերի թողարկման 
ծառայություններ. ներդրումների կատարում. 
ֆինանսական գնահատում (ապահովագրական, 
բանկային, անշարժ գույքի). ֆինանսների և 
ակտիվների կառավարում. ապահովագրական 
և ֆինանսական ծառայություններ. հեռա-
հաղորդակցության միջոցով տրամադրվող 
ֆինանսական ծառայություններ. ֆինանսական 
խորհրդատվություն և խորհրդակցություն. 
առցանց բանկային ծառայություններ. առցանց 

ռեժիմում համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարից կամ համացանցից 
տրամադրվող բանկային ծառայություններ. 
բորսայական միջնորդություն, բորսայական 
գնանշումներ. միջնորդություն արժեթղթերի 
և պարտատոմսերի բորսայում, ֆինանսական 
վերլուծություն. հաշվեքարտերով, վճարա-
քարտերով և վճարագրի քարտերով 
սպասարկում. բանկային, խնայողության 
հաշիվների և ներդրումների ծառայություններ. 
ֆինանսական հաշվանցման ծառայություններ. 
վարկի հաստատում համաշխարհային 
համակարգչային տեղեկատվական ցանցի 
միջոցով. վարկային ռիսկերի էլեկտրոնային 
կառավարոմ. գնումների և հաշիվների 
էլեկտրոնային վճարման ծառայություններ. 
ֆինանսական հաշիվների դեբետագրում 
և վարկավորում. էլեկտրոնային բանկային 
ծառայություններ. պահված արժեքով քարտերի, 
վճարաքարտերի և հաշվեքարտերի թողարկում. 
հեռախոսային վարկաքարտերով սպասար-
կում. առցանց ռեժիմում համակարգչային 
տվյալների հիմնապաշարից կամ համա-
ցանցից տրամադրվող տեղեկատվական 
ծառայություններ ֆինանսների և ապահովա-
գրության վերաբերյալ. գազի և հոսանքի համար 
վճարների գանձման գործակալություններ. 
հնաոճ իրերի գնահատում. արվեստի 
գործերի գնահատում. ոսկերչական իրերի 
գնահատում. օգտագործված մեքենաների 
գնահատում. հարկային տեղեկատվության 
տրամադրում (ֆինանսական ծառայություններ). 
բարեգործական միջոցների կենտրոնացում. 
բարեգործական միջոցների հավաքման 
կազմակերպում. բարեգործական միջոցների 
հավաքում. թղթադրամի և մանրադրամի 
հաշվարկման կամ մշակման մեքենաների 
վարձույթ. բանկոմատների կամ ավտոմատ 
դրամարկղերի վարձույթ. առցանց վճարային 
ծառայություններ. պահում անկիզելի 
պահարաններում. ֆինանսավորման կազմա-
կերպում շինարարական նախագծերի 
համար. ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման հետ կապված մաքսազերծման 
գործակալություններ (մաքսազերծում). բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն 
և խորհրդակցություն. բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայություններն ընդգրկված 36-րդ դասում.
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դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հեռահա-
ղոր դակցության ծառայություններ, մասնա-
վորապես՝ տվյալների փոխանցում և ընդունում 
հեռահաղորդակցական կապի միջոցով. 
համացանցային տեխնոլոգիաների հիմքով 
մուլտիմեդիային հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսակոնֆերանսների և առցանց հանդի-
պումների կազմակերպման ծառայություններ, 
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 համացան ցային 
տեխնոլոգիաների հիմքով կիրառական 
ծրագրերի, հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսա կոնֆերանսների և հանդիպումների 
իրա կանացման, արդյունավետության 
և կարգա վիճակի 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 համագործակցության 
ծառայությունների (հեռահաղորդակցության 
ծառայությունների) տրամադրում, որը թույլ 
է տալիս օգտատերերին մուտք գործել 
կիրառական ծրագրեր, հիմնահարթակներ, 
համատեղ օգտագործվող փաստա-
թղթեր, տվյալներ, հանձնարարությունների 
ցուցակներ և քննարկման ֆորումներ. 
համացանցային հեռարձակման ծառայու-
թյուններ՝ համացանցային տեխնո-
լոգիաների հիմքով հեռարձակման 
վերա բերյալ բողոքների ներկայացման 
հիմնահարթակների մասին տեղեկատվության 
առցանց հիմնապաշարի տրամադրմամբ. 
համակարգչային հիմնապաշար և համա-
ցանց հեռահաղորդակցական մուտքի և 
կապուղիների տրամադրում. էլեկտրոնային 
կապի ծառայություններ. ինտերակտիվ 
հեռահաղորդակցություն. տեղեկատվության 
(վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի 

և տվյալների հեռահաղորդակցություն. 
համացանց կամ տվյալների հիմնապաշարներ 
հեռահաղորդակցական կապի տրամադրում. 
համաշխարհային ցանցային սարքերին և 
կառուցվածքներին հեռահաղորդակցական 
մուտքի տրամադրում. կապ համակարգ-
չային տերմինալների միջոցով. կապ 
թելքա օպտիկական ցանցերի միջոցով. 
հաղոր դագրության, տեղեկատվության, 
տվյալների, փաստաթղթերի և պատ-
կերների համակարգչայնացված փոխանցում. 
ֆաքսիմիլային փոխանցում. հաղոր  դա  -
գրությունների ուղարկման ծառայու-
թյուններ. փեյջինգային ծառայություններ. 
մոդեմների վարձույթ. տվյալների փոխանցման 
ծառայություններ էլեկտրոնային եղանակով. 
հեռահաղորդակցական սարքա վորումների 
վարձույթ. էլեկտրոնային հաղորդագրու-
թյունների ուղարկման, ստացման և 
վերահաղորդման ծառայություններ. հեռա-
հաղորդակցության ծառայությունների 
տրա մադրում էլեկտրոնային միջոցներով 
տվյալ ների հավաքման, փոխանցման և 
առաքման համար.  ձայնի, տվյալների, լսա- և 
տեսանյութերի, տեքստերի և գրաֆիկական 
տարրերի էլեկտրոնային փոխանակում 
համակարգչով և հեռահաղորդակցական 
կապի միջոցով.  հաղորդագրությունների 
արագ փոխանակման ծառայություններ. 
շարժական հեռախոսների  կապի ծառա-
յություններ. հեռահաղորդակցության ծառա-
յու թյունների տրամադրում փոստային 
հաղոր դա գրությունների,  լուսանկարների  և  
(կամ) կինոֆիլմերի վերաբերյալ տեղեկատվու-
թյան, այն է` նիշերի, հաղորդագրությունների, 
երաժշտության և պատկերների, հեռագրերի, 
տեղեկատվության և տվյալների հավաքման, 
փոխանցման և առաքման նպատակով 
մեխանիկական, էլեկտրոնային, հեռախոսային, 
տելեքսային, մալուխային, համակարգչային և 
արբանյակային եղանակով. խտացված կամ 
չխտացված տեսքով և իրական ժամանակում 
կամ ուշացած  ձայնա- և տեսատվյալների, 
անշարժ և շարժական պատկերների և 
տվյալների հեռարձակում և ընդու նում. 
էլեկտրոնային հաղորդագրությունների ուղարկ-
ման, կոնֆերանս-կապի ստեղծման և պատ-
վերների փոխանցման ծառայություններ. 
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տեսակոնֆերանսների ծառայություններ. 
էլեկ տրոնային հայտարարությունների 
տախտակների միջոցով կապ, որը 
թույլ է տալիս օգտատերերին իրական 
ժամանակում վարել ինտերակտիվ զրույցներ 
համակարգչային տերմինալների և անշարժ 
ու շարժական նկարների տեղեկատվության 
և ձայնի (այն է՝ նիշեր) վերաբերյալ 
տեղեկատվություն պարունակող էլեկտրո-
նային հայտարարությունների տախտակների 
միջև. էլեկտրոնային հայտարարությունների 
և հաղորդագրությունների տախտակների 
տրամադրում հաղորդագրությունների 
փոխանցման համար. առցանց քննարկման 
ֆորումների ծառայություններ. ձայնային 
նյութերի փոխանցում համացանցով. 
տեսանյութերի փոխանցում համացանցով. 
հեռուստատեսային հեռարձակման ծառա-
յություններ. վճարովի դիտում. ռադիո և 
հեռուստատեսային ծրագրերի հեռարձակման 
ծառայություններ, հեռարձակում և 
փոխանցում. երաժշտության հեռարձակում. 
երաժշտության, ֆիլմերի, ինտերակտիվ 
ծրագրերի, տեսատվյալների, էլեկտրոնային 
համակարգչային խաղերի փոխանցում. առցանց 
գնումների և համընդհանուր մանրածախ 
վաճառքի վերաբերյալ տեղեկատվության 
փոխանցում. պատվերով տեսաֆիլմերի 
փոխանցման ծառայություններ. նորությունների 
գործակալությունների ծառայություններ. 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
համակարգչային հիմնապաշար մուտքի 
տրամադրում՝ համակարգչային ցանցերում 
հասանելի տեղեկատվության, տվյալների, վեբ-
կայքերի և աղբյուրների որոնման և ձեռքբերման 
համար. օգտատերերին համակարգչի միջոցով 
հասանելի էլեկտրոնային հրապարակումների, 
հայտարարությունների տախտակների, տվյալ-
ների հիմնապաշարի և տեղեկատվության 
պարունակությամբ համակարգչային տվյալ-
ների հիմնապաշար մուտքի տրամա-
դրում. զրուցասրահների գործարկում 
(զրուցասրահների ծառայություններ). 
օգտա  տերերին 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, 
դիմումների, պահանջներին պատասխա-
նելու, ապրանքների, ծառայությունների 
և բիզնես հնարավորությունների համար 
պատվերներ տեղադրելու և կատարելու 
համար. կապի ծառայություններ, 
մասնավորապես՝ տեքստերի և թվային 
հաղորդագրությունների ծառայություններ. 
տվյալների հաղորդմամբ տեղեկատվության 
փոխանցում որոշումների ընդունման 
օժանդակության համար. տեղեկատվության 
փոխանցում տեսահաղորդակցության 
համա կարգերի միջոցով. վեբ-կոնֆերանս-
ների ծառայություններ. էլեկտրոնային 
կապի ծառա յություններ տեքստային 
հաղորդագրությունների միջոցով վիրտուալ 
զրուցասրահների ստեղծման համար. 
օգտատերերի միջև հաղորդագրությունների 
տեղադրման և փոխանցման համար 
էլեկտրոնային հայտարարությունների տախ-
տակների տրամադրում, որոնք վերաբերվում 
են ապրանքներին, ծառայություններին 
և ենթադրյալ սպառողների մասին 
տեղեկատվությանը ու առևտրային հնարա-
վորություններին. առցանց ինտերակտիվ 
հայտարարությունների տախտակների տրա-
մադրում համաշխարհային համակարգչային 
ցանցի միջոցով ապրանքների տեղադրման, 
խթանման, վաճառքի և վերավաճառքի 
համար. էլեկտրոնային փոստի և էլեկտրոնային 
փոստի առաքման ծառայություններ. ձայնա- և 
տեսահաղորդակցություն համակարգիչների և 
համակարգչային ցանցերի և համաշխարհային 
հաղորդակցական ցանցի միջոցով. դեպի 
առցանց ինտերակտիվ հայտարարությունների 
տախտակներ և տվյալների հիմնապա շարներ 
համակարգչային մուտքի և մուտքի ժամանակի 
վարձույթի տրամադրում. դեպի էլեկտրո-
նային հայտարարությունների տախտակներ 
մուտքի տրամադրում համակարգչային 
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օգտատերերի միջև ապրանքների, ծառայու-
թյունների և գործարարության ասպա-
րեզում հնարավորությունների վերաբերյալ 
հաղորդագրությունների տեղադրման և 
փոխանցման համար. դեպի էլեկտրոնային 
օրացույցներ, հասցեագրքեր և էլեկտրոնային 
գրանցագրքեր մուտքի տրամադրում տեղական 
և համաշխարհային համակարգչային 
ցանցերի միջոցով. դեպի տեսա- և (կամ) 
հեռախոսակոնֆերանսներ հեռադիր մուտքի 
և սարքերի տրամադրում. երրորդ անձանց 
վեբ-կայքերի համար  հղումների տրամադրում 
էլեկտրոնային առևտրի և իրական համաշ-
խարհային գործառնությունների հեշտացման 
համար. բոլոր վերոհիշյալ ծառայությունների 
վերաբերյալ տեղեկատվություն, խորհրդա-
տվություն և խորհրդակցություն. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայություններն ընդգրկված 
38-րդ դասում.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական 
և մշակութային միջոցառումների կազմա-
կերպում. տեքստերի,   գրքերի   և 
ամսագրերի հրատա րակում (բացառությամբ 
գովազդային տեքստերի). դիագրամների, 
պատկերների և լուսանկարների հրա-
պարակում. թերթերի, ամսագրերի և 
պարբերականների հրատարակում. կրթություն, 
դաստիարակություն, ուսուցում և դասավանդում 
հեռահաղորդակցության, համակարգիչների, 
համակարգչային ծրագրերի, ամպային 
տեխնոլոգիաների, վեբ-կայքերի մշակման, 
էլեկտրոնային առևտրի, գործարարության, 
ֆինանսական կառավարման և գովազդի 
ոլորտում. ինտերակտիվ և ոչ ինտերակտիվ 
կրթության, ժամանցի, դասավանդման, 
դաստիարակության և ուսուցման տրամադրում. 
ուսումնական ծրագրերի, քննությունների և 
որակավորումների մշակում. զվարճությունների 
կազմակերպում էլեկտրոնային և թվային 
ինտերակտիվ կապի համակարգերի 
միջոցներով. համացանցով տրամադրվող 
էլեկտրոնային խաղերի ծառայություններ. 
կրթության, դաստիարակության, ուսուցման, 
դասավանդման, զվարճությունների և 
ժամանցի, սպորտային, սոցիալական և 
մշակութային միջոցառումների վերաբերյալ 

տեղեկատվության տրամադրում. առցանց 
էլեկտրոնային հրապարակումների տրա-
մադրում (չբեռնվող). երգի մրցույթների 
կազմակերպում, վարում և անցկացում. 
համերգների կազմակերպում, վարում և 
անցկացում. միջոցառումների և մրցույթների 
կազմակերպում, վարում և անցկացում 
կրթական կամ ժամանցային նպատակներով. 
խաղային ներկայացումների և քվեստների 
կազմակերպում, վարում և անցկացում. 
տոմսերի վաճառքի գործակալություններ 
զվարճությունների և ժամանցի ոլորտում. 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարից 
կամ համացանցից տեղեկատվության 
առցանց տրամադրում զվարճությունների 
կամ կրթության վերաբերյալ. համացանցից 
թվային երաժշտության տրամադրում 
(չբեռնվող). համացանցի վեբ-կայքերով 
MP3-ից թվային երաժշտության տրամադրում 
(չբեռնվող). զվարճությունների և կրթական 
ծառայություններ, որոնք վերաբերվում են  
վերգետնյա մալուխներով, արբանյակային 
ալիքներով, համացանցով, անլար կամ լարային 
համակարգերով կամ այլ կապի միջոցներով 
ձայնի, պատկերների, թվային երաժշտության, 
կինոֆիլմերի, կենդանի կամ գրանցված 
ձայնային, տեսա- կամ տեսալսողական 
նյութերի կազմմանը, արտադրմանը և տարած-
մանը. զվարճությունների ծառայություններ 
երաժշտության ոլորտում. ձայնագրությունների 
վարձույթ. ժամանցային, կրթական, 
ուսումնական, փաստագրական և լրատվական 
ծրագրերի պատրաստում հեռարձակման 
համար. լրագրողների ծառայություներ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների, 
ընթացիկ իրադարձությունների և հրատապ 
նորությունների վերաբերյալ տեղեկատվու-
թյան տրամադրում արբանյակային 
հեռուստա հաղորդմամբ, համացանցով 
կամ այլ էլեկտրո նային միջոցներով. 
հեռուստա ծրագրերի, ռադիոծրագրերի և 
կինոֆիլմերի արտադրություն. բարձրորակ 
կամ վճարովի հեռուստածրագրերի ծառայու-
թյուններ և հեռուստածրագրերի ծառայու-
թյուններ. հեռուստատեսային զվարճալի 
ծրագրերի կազմում. զվարճության վերա-
բերյալ տեղեկատվության, մուլտիմեդիային 
բովանդակության, զվարճալի հեռուստա-
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ծրագրերի և ֆիլմերի առցանց տրամա-
դրում. հեռուստածրագրերի պատրաստում 
և թողարկում. տեղեկատվության, 
տվյալների, գրաֆիկական տարրերի, 
ձայնի, երաժշտության, տեսատվյալների, 
մուլտիպլիկացիայի և տեքստերի տրամադրում 
ժամանցի և զվարճանքի նպատակով. խաղերի 
ծառայություններ. ժամանցային, սպորտային 
և մարմնամարզական սարքերի տրամադրում. 
նվագախմբերի ներկայացումներ. զվարճու թյան 
ակումբների,  դիսկոտեկների, նորաձևության 
ցուցադրության և գիշերային ակումբների 
ծառայություններ. զվարճության, կրթության 
և մշակույթին վերաբերվող ակումբային 
ծառայություններ. կոնֆերանսների, նիստերի, 
կոնգրեսների, սեմինարների և ուսուցողական 
գիտաժողովների կազմակերպում, անցկացում 
և տրամադրում. կոնֆերանսների, նիստերի, 
կոնգրեսների, սեմինարների և ուսուցո-
ղական գիտաժողովների կազմակերպում, 
անցկացում և տրամադրում, որոնք 
վերաբերվում են հեռահաղորդակցությանը, 
համակարգիչներին, համակարգչային ծրա-
գրերին, ամպային տեխնոլոգիաներին, 
վեբ-կայքերի նախագծմանը, էլեկտրոնային 
առևտրին, գործարարության ասպարեզում 
կառավարմանը, ֆինանսական կառավար-
մանը և գովազդին. ցուցահանդեսների, 
նորաձևության ցուցադրումների, կրթա-
կան  մշակութային ներկայացումների 
և ցուցադրությունների կազմակերպում 
և անցկացում. պատկերասրահների և 
գեղարվեստի գործերի ցուցահանդեսների 
ծառայություններ. պատկերասրահների 
ծառայու թյուններ գեղարվեստի գործերի 
վարձակալման վերաբերյալ. ուսուցողական 
ծառայություններ առողջության և անվտան-
գության գործունեության վերաբերյալ, և  
շրջակա միջավայրի պահպանում. սիգարների 
վերաբերյալ դասընթացների, գինիների 
համտեսման դասընթացների տրամադրում. 
գիտակրթական տեղեկատվութան տրա-
մադրում հետազոտական նյութերի և 
դրանց գործակալությունների վերաբերյալ. 
սեմինարների կազմակերպում, պատրաստում, 
կազմում և կառավարում. կենդանիների 
վարժեցում. ուղղորդում հեռարձակման 
ծրագրերի թողարկման մեջ. ուսուցողական 

ծառայություններ, որոնք վերաբերվում 
են մեքենաների և սարքավորանքի 
գործարկմանը, ներառյալ՝ տեսալսողական  
սարքավորումների, որոնք օգտագործվում 
են հեռարձակվող հաղորդումներ պատ-
րաստելու համար. ձայնագրությունների 
ստուդիաների և տեսագրությունների ստու-
դիաների ծառայություններ. սպորտային 
սարքավորումների տրամադրում. կինո-
նկարների, ցուցադրումների, ներկայա-
ցումների, երաժշտական կամ 
ուսուցո ղական դասընթացների համար 
սարքավորումների տրամադրում. զվարճալի 
իրադարձությունների համար տոմսերի 
ամրագրման գործակալություններ. կինո-
ֆիլմերի (կինոժապավենների) վարձույթ 
և վարձակալություն. երաժշտական 
գործիքների վարձույթ և վարձակալություն. 
հեռուստատեսային ծրագրերի վարձույթ 
և վարձակալություն. հեռուստացույցների 
վարձույթ և վարձակալություն. գրքերը դուրս 
տալու հնարավորությամբ գրադարանների 
ծառայություններ. պահոցային բաժանմունքով 
գրադարանների ծառայություններ. ենթագրերի 
կատարում. թարգմանություն ժեստերի լեզվից. 
տեսախաղերի, համակարգչային խաղերի, 
ձայնի կամ պատկերի, կամ կինոֆիլմերի 
տրամադրում հեռահաղորդակցական կամ 
համակարգչային ցանցի միջոցով. առցանց 
համակարգչային խաղերի և մրցույթների 
տրամադրում. նախապես գրանցված 
տեսա ժապավենների վարձույթ. խաղային 
ավտոմատների վարձույթ և վարձակալություն. 
խաղադահլիճների սարքավորումների 
ժամանակավոր տրամադրում. նկարների 
ժամանակավոր տրամադրում. լուսա-
նկարչություն. թարգմանություն. բանավոր 
թարգմանություն. կրթական և ուսուցողական 
ծրագրերի տրամադրում ռիսկի կառավարման 
ոլորտում. կրթական և ուսուցողական ծրագրերի 
տրամադրում հավաստագրման վերաբերյալ. 
նորությունների տրամադրում. վիճակա-
խաղերի ծառայություններ. առցանց չբեռնվող 
տեսանյութերի տրամադրում. կրկնուսուցում. 
բոլոր վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբեր-
յալ տեղեկատվություն, խորհրդատվություն 
և խորհրդակցություն. բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայություններն ընդգրկված 41-րդ դասում.
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դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ 
և դրանց հետ կապված մշակումներ, 
արդյունաբերական վերլուծումներ և հետա-
զոտություններ. տեխնիկական ծրագրերի 
ուսումնասիրում. տեխնոլոգիայի բնագավառում 
վեբ-կայքերի տրամադրում, որոնք թույլ 
են տալիս օգտատերերին խորհուրդ և 
տեղեկատվություն տարածել. համակարգչային 
սարքավորանքի և ծրագրային ապահովման 
մշակում և նախագծում. ծրագրային 
ապահովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
համացանցով տեղեկատվության, տվյալ-
ների, փաստաթղթերի և պատկերների 
փոխանցման հետ կապված համակարգչային 
ծառայություններ. կինոծրագրերի, հայտարա-
րությունների, հոլովակների, սպորտի, 
համերգների, տոնախմբությունների և 
զվարճության 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 տեղա-
դրում երրորդ անձանց համար. կիրառա-
կան ծառայություններ տրամադրողների 
(ASP) ծառա յու թյուններ` համացանցային 
տեխնո լոգիայի հիմքով կոնֆերանսների, 
ձայնային կոնֆերանսների, էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների, փաստաթղթերի 
համատեղ մշակման, տեսակոնֆերանսների և 
ձայնի ու զանգի մշակման ոլորտում ծրագրային 
ապահովմամբ. առցանց չբեռնվող ծրագրային 
ապահովում բազմաթիվ աշխատածրագրերի 
փոխգործելիությունը դյուրացնելու համար. 
առցանց ռեժիմում, էլեկտրոնային փոստի 
կամ հեռախոսի միջոցով տրամադրվող 
տեխնիկական օժանդակություն (տեխնիկա-
կան խորհրդակցություն) համակարգչային 
ծրագրերի և աշխատածրագրերի վերաբերյալ. 
համակարգչային սպասարկում, այն է՝ 
գրանցված օգտատերերի համար առցանց 
համայնքի ստեղծում քննարկումներին 
մասնակցելու, ցանցի հավասարաչափ 
օգտվողներից արձագանքներ ստանալու, 
վիրտուալ համայնքներ ստեղծելու, սոցիալական 

ցանցեր ստեղծելու և փաստաթղթեր 
փոխանցելու համար. համացանցից օգտվող-
ներին համակարգչային տեխնոլոգիայի 
վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում 
օժանդակ թեժ գծերի միջոցով. համակարգչային 
սպասարկում համակարգչային ցանցում 
տեղեկատվական ցուցիչների, կայքերի 
և ռեսուրսների ստեղծման վերաբերյալ. 
որոնողական համակարգերի տրամադրում. 
համակարգիչների, նոթբուք համակարգիչ ների, 
շարժական համակարգիչների, դյուրակիր 
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 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշար ների 
և վեբ-կայքերի պատվիրված որոնման համար. 
համակարգչային և էլեկտրոնային ազդա նշանի 
կոդավորում և ապակոդավորում. ֆիզիկական 
տվյալների և փաստաթղթերի փոխակերպում 
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էլեկտրոնային մեդիաֆորմատի. ապրանքների 
ստուգման և գնահատման ծառայություններ. 
ճարտարապետական և նախագծային ծառա-
յություններ. շենքերի, գրասենյակների 
և բնակարանների ինտերիերի դիզայն. 
համակարգիչների և համակարգչային ցանցի 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
ռիսկերի կառավարման համակարգչային 
անվտանգության ծրագրերի տրամադրում. 
համակարգչային անվտանգության, տեղեկա-
տվության, գիտելիքների և թեստավորման 
ծառայություններ, այն է՝ համակարգչային 
ծրագրերի և համակարգչային ցանցի 
թեստավորման 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 
տվյալների փոխանցման և խմբակային 
գործարկման անվտանգության ապահովում. 
խորհրդակցություն տվյալների անվտանգության 
ապահովման վերաբերյալ. տեխնոլոգիական 
խորհրդակցություն հեռահաղորդակցության 
անվտանգության ապահովման վերաբեր-
յալ. համակարգչայնացված կապի ցան-
ցերի անվտանգության ծառայություններ. 
տեղեկա  տվության տրամադրում համա-
ցանցի, համաշխարհային վեբ-ցանցի 
և համակարգչայնացված կապի ցանցի 
անվտանգության բնագավառում. խորհրդա-
տվական ծառայություններ համա-
ցանցի, համաշխարհային վեբ-ցանցի 
և համակարգչայնացված կապի ցանցի 
անվտանգության ապահովման վերաբերյալ, 
տեղեկատվության անվտանգության ապա-
հովում. համակարգչային անվտանգության 
նույնականացման ծառայություններ. էլեկտրո-
նային ստորագրության առցանց նույնա-
կանացման բնագավառում համակարգչային 
ծառայություններ. արտացանցային տվյալ-
ների պահուստային պատճենում. էլեկտրո-
նային տվյալների պահում. վեբ-կայքի 
միջոցով տեղեկատվության տրամադրում 

համակարգչային տեխնոլոգիայի և 
ծրագրավորման վերաբերյալ. ամպային 
տեխնոլոգիաների ծառայություններ. 
ամպային տեխնոլոգիաների հարթակների 
տրամա դրման ծառայություններ. չբեռնվող 
ամպային հաշվարկների օգտագործմամբ  
և ամպային տեխնոլոգիաների հիմքով 
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում. տվյալների էլեկտրոնային 
պահպանում. ամպային տեխնոլոգիաների 
միջոցով վիրտուալ համակարգչային 
համակարգերի և վիրտուալ համակարգչային 
միջավայրի տրամադրում. զվարճության 
ծրագրերի վարձույթ. աշխարհագրական 
քարտեզներ կազմելու ծառայություններ. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբեր-
յալ տեղեկատվություն, խորհրդատվություն 
և խորհրդակցություն. բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայություններն ընդգրկված 42-րդ դասում.       

դաս 45. անհատների կարիքների 
բավարարման համար տրամադրված 
անձնական և սոցիալական ծառայություններ. 
սոցիալական աշխատանքի ծառայություններ. 
հանդիպումների կամ ծանոթությունների 
կազմակերպման ակումբների ծառայություններ. 
իրավաբանական ծառայություններ. դոմեն 
անունների գրանցում (իրավաբանա կան 
ծառայություններ). խորհրդատվություն 
մտավոր սեփականության հարցերով. 
իրավաբանական հետազոտություններ. 
իրավա բանական փաստաթղթերի նախա-
պատրաստում. լիցենզիաների իրավա-
բանական կառավարում. մտավոր 
սեփա կանության լիցենզավորում. դատարա-
նում իրավունքների ներկայացում. վեճերի 
այլընտրանքային (արտադատարանային) 
լուծման ծառայություններ. արբիտրաժի 
ծառայություններ. պահակային և անվտան-
գության ծառայություններ. անձնական 
անվտանգության ծառայություններ. հագուստի 
վարձույթ. կենտրոնական էլեկտրական 
կայանների միջոցով պաշտպանական 
(անվտանգության) ծառայությունների տրամա-
դրում  հակաառևանգման և  հրդեհային 
համակարգերի համար. կոտրանքից պաշտ-
պանող անվտանգության համակարգերի, 
հրդեհի և  ջրհեղեղի հայտնաբերման սարքերի 
և հակաառևանգման համակարգերի հսկում. 
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տարածքների մաքրման ծառայություններ. 
թվային տվյալների, անշարժ, շարժական 
պատկերների, ձայնի և տեքստի լիցենզա-
վորում. դոմեն անունների գրանցամատյանի 
ստեղծում, հավաքում և պահպանում. 
ուղեբեռի ստուգում անվտանգության նպա-
տակով. ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ 
տեղեկատվության հավաքում. սեփականության 
և անձանց պաշտպանության նպատակով 
անվտանգության ծառայություններ. էլեկտրո-
նային ստորագրության առցանց նույնա-
կանացում. թաղման արարողությունների 
անցկացում. սոցիալական ցանցերի 
առցանց ծառայություններ. հատուկ իրա-
դարձությունների ժամանակ աղավնիների 
արձակում. զմռսման ծառայություններ. 
վերոնշյալ ծառայությունների հետ կապված 
խորհրդատվության, տեղեկատվության և 
խորհրդի ծառայություններ. բոլորը ընդգրկված 
45-րդ դասում:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20180914  (111) 28835
(220) 08.06.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 08.06.2028
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետսվեն-
նոստյու «Պրիորիտետ», RU 
(442) 16.07.2018
(540)

(526) Բոլոր գրառումները բացի «ОДИССЕЙ» 
բառից և շշի ձևն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բեժ, ոսկեգույն և շագանակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-
վորապես՝ հայկական կոնյակ (բրենդի):
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20180970 (111) 28836
(220) 15.06.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 15.06.2028
(730) Լևոն Դալլաքյան, Երևան, Կոմիտաս 24, 
բն. 37, AM 
(442) 02.07.2018
(540)

(526) «PHARMACY» բառը և «03» թիվը ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, կանաչ, բաց  մոխրագույն և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. դեղատների ծառայություններ:
____________________

(210) 20181212  (111) 28837
(220) 31.07.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 31.07.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նունե Ավագյան, 
Վաղարշապատ, Սուրբ Մ. Խորենացի 20/25, AM 
(442) 16.10.2018



ԳՅՈՒՏԵՐ

30

ՄԱՍ 1

30

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 05/2 

16 .05 . 20 19

(540)

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

դաս 3. բույր տարածող հոտավետ եղեգներ. 
սննդային բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). 
օդի բուրավետիչներ. հոտավետ խառնուրդներ 
ծաղիկներից և խոտերից. հոտազերծիչներ 
մարդու կամ կենդանիների համար. աղեր 
վաննաների համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). հոտավետ 
(բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի 
բուրավետացման համար. պարֆյումերիային 
արտադրանք. օծանելիք. արդուզարդի 
միջոցներ. բուրավետ ջուր. անուշաբույր ջուր 
(օդեկոլոն).

դաս 21. հացի կենցաղային զամբյուղներ. 
կարագամաններ. կափարիչներ կարագ աման-
ների համար. արկղեր թղթե անձեռոցիկներ 
մատուցելու համար. օճառամաններ. տուփեր 
թեյի համար. հյուսապատված շշեր. տակդիրներ 
ճաշացուցակների համար. սանրերի 
պատյաններ. աղամաններ. շաքարամաններ. 
կոնֆետատուփեր. մոմակալներ. հացամաններ. 
արկղեր բույսերի համար. դրամատուփեր.

դաս 28. Նոր տարվա արհեստական 
տոնածառեր, խաղալիքներ. մոմակալներ Նոր 
տարվա տոնածառերի համար. խաղագնդեր. 
զանգակներ Նոր տարվա եղևնիների համար, 

չխչխկաններ (խաղալիքներ). տիկնիկներ. 
զարդարանքներ Նոր տարվա տոնածառերի 
համար, բացառությամբ էլեկտրական լամպերի, 
մոմերի և հրուշակեղենի. տակդիրներ Նոր 
տարվա եղևնիների համար. գլուխկոտրուկներ՝ 
կազմված պատկերներ կազմող տարրերի 
հավաքածուից (փազլներ). տոնական թղթե 
գլխարկներ:

____________________

(210) 20181226  (111) 28838
(220) 01.08.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 01.08.2028
(730) Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US 
(442) 17.09.2018
(540)

(526) «ACTIVE BABY» բառակապակցությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, երկնագույն, բաց կապտականաչ, 
կապտականաչ, դեղին  և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. թղթից և (կամ) ցելյուլոզից 
պատրաստված մեկանգամյա խանձարուրներ 
և կիսավարտիք-խանձարուրներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181294  (111) 28839
(220) 14.08.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 14.08.2028
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(730) «Յուվենտա» ՍՊԸ, Երևան, Լենինգրադյան 
30, բն. 16, AM 
(442) 03.09.2018
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է վար-
դագույն, բաց մանուշակագույն, բեժ և կանաչ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. բժշկական կլինիկաների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20181361  (111) 28840
(220) 30.08.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 30.08.2028
(730) Թեքթրոնիք Փաուըր Թուլս Թեքնոլըջի 
Լիմիթիդ, VG 
(442) 01.10.2018
(540)

(511) 
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. մեքե-

նաների կցորդիչներ և շարժահաղորդակներ 
(բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). գյու-
ղա տնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ 
ձվերի համար. առևտրի ավտոմատներ. 
մեխանիկական կառավարմամբ գործիքներ. 
ձեռքի գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով 
կառավարվողների. այգե-բանջարանոցային  
գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով 
կառավարվողների. մեխանիկական կառա-
վարմամբ սղոցներ. ցցահար մուրճեր. 
մեխանիկական կառավարմամբ ձևավոր-
ֆրեզիչ հաստոցներ. մեխանիկական 
կառավարմամբ հղկահաստոցներ. կտրող 
մեքենաներ. հորատող մեքենաներ. 
սոսնձապատիչ էլեկտրական ատրճանակներ. 
մանրիչ մեքենաներ. էլեկտրական դանակներ. 
մեխանիկական կառավարմամբ հարվածային 
մանեկապտտիչներ. մեխանիկական 
կառավարմամբ արգելանիվներ. փականագործի 
էլեկտրական մկրատներ. մեխանիկական 
կառավարմամբ կտրող մեքենաներ. 
մեխանիկական կառավարմամբ օդափուք 
մեքենաներ. գազոնահնձիչներ (մեքենաներ).  
ողորկման էլեկտրական մեքենաներ և 
սարքեր. պոմպեր (մեքենաներ). օդաճնշական 
մեքենաներ. էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր 
մաքրելու համար. փոշեկուլներ. բարձր ճնշման 
տակ զտման ապարատներ. էլեկտրական 
գեներատորներ. էլեկտրական սարքեր 
դռները բացելու համար. բեռնամբարձիչներ. 
մեխանիկական կառավարմամբ գործիքների 
բռնակներ. սրճաղացներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. էմուլսացման 
կենցաղային էլեկտրական խառնիչներ. 
կենցաղային աղացներ, բացառությամբ ձեռքով 
կառավարվողների.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափ ման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
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ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակ-
ներ. խտասկավառակներ (ձայնա-, տեսա-
). DVD-ներ և այլ թվային տեղեկակիրներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ, համակարգիչ-
ներ. ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
հավելվածային ծրագրային ապահովում 
շարժական հեռախոսների համար. 
կրակմարիչներ. էլեկտրական կուտակիչներ. 
լիցքավորող սարքեր կուտակիչների համար. 
հարթաչափներ (հորիզոնական դիրքի որոշման 
սարքեր). հեռավորություն չափող սարքեր. 
քանոններ (չափիչ գործիքներ). անկյունա-
քանոններ չափման համար. ուղղալարի 
ծանրոցներ. ժապավենների չափիչներ. 
թերթավոր արանքաչափիչներ. պրոֆիլային 
տրամաչափ. ուրվագծային տրամաչափ. 
չժանգոտվող պողպատից անկյունաչափներ 
(չափիչ գործիքներ). անկյունաչափներ 
(չափիչ գործիքներ). օպտիկական առանց-
քով դիտաններ (տեսադաշտ որոնող 
հարմարանքներ). տրամաչափիչներ. նախա-
զգուշացնող սարքավորանք. անվտանգության 
ազդանշանային լարափակոցներ, ժապա-
վեններ, դրոշակներ, կոներ, գրաժապավեն ներ, 
եռանկյունիներ. լույս արձակող անվտան-
գության ցուցանակներ. համակարգչային 
գրիչներ. անվտանգության սարքեր դժբախտ 
դեպքերից, պատահարներից պաշտպանելու 
համար. լուսանկարչական ապարատներ. 
ականջակալներ. լազերներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
հետևող սարքեր. մագնիսներ. պաշտպանող 
հագուստ. հեռակառավարման սարքավորանք.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, 
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական 
սարքեր. օդորակիչներ. ապարատներ օդի 
հոտազերծման համար. օդային չորուցիչներ. 
օդի զտման տեղակայանքներ. օդի մաքրման 
սարքեր և մեքենաներ. թխելու մեքենաներ. 
հաց թխելու մեքենաներ. հաց բովելու սարքեր 
(տոստեր). սուրճի զտիչներ, էլեկտրական. 

էլեկտրական սրճեփներ. էլեկտրական 
լուծակորզիչներ սուրճի համար. սուրճ բովելու 
ապարատներ.  խոհանոցային սալօջախներ. 
սարքեր և տեղակայանքներ սննդամթերքի 
ջերմային մշակման համար. էլեկտրական 
սպասք կերակուր պատրաստելու համար.  
սարքեր և տեղակայանքներ սառեցման 
համար. չորուցիչներ մազերի համար. յոգուրտ 
պատրաստելու էլեկտրական հարմարանքներ. 
օդափոխիչներ (օդի լավորակում). սառցա-
րանային ապարատներ. զտիչներ խմելու 
ջրի համար. զտիչներ օդի լավորակման 
համար. զտիչներ (էլեկտրական կենցաղային 
կամ արդյունաբերական տեղակայանքների 
մասեր). մրգերը չորացնելու ապարատներ.  
գրիլի խոհանոցային ապարատներ.  
խոնավարարներ կենտրոնական ջեռուցման 
ռադիատորների համար.  սարքեր և 
մեքենաներ սառույց պատրաստելու համար. 
էլեկտրական թեյամաններ. սպիտակեղենի 
էլեկտրական չորուցիչներ. լամպանոթներ. 
միկրոալիքային վառարաններ (սնունդ 
պատրաստելու համար). վառարաններ, 
բացառությամբ լաբորատոր վառարանների. 
կերակուրներ տաքացնելու հարմարանքներ. 
խոհանոցային էլեկտրական ավտոկլավ-
ներ.  տապակոցներ. շոգեարտադրիչներ, 
բացա ռությամբ մեքենաների մասերի. 
գոլորշու արտադրման տեղակայանքներ. 
մանրէազերծիչներ. վառարաններ (ջեռուցիչ 
սարքեր). փոքր խոհանոցային հարմարանքներ, 
մասնավորապես՝ էլեկտրական թավաներ, 
էլեկտրական դանդաղ եփող կաթսաներ, 
պահպանման բեռնարկղերով յոգուրտ 
պատրաստելու էլեկտրական հարմարանքներ, 
սննդային մթերքների համար էլեկտրական 
սարքեր ջրի հեռացման համար, էլեկտրական 
տարողություններ ջուրը եռացնելու համար, 
յոգուրտ և պաղպաղակ պատրաստելու 
էլեկտրական հարմարանքներ, էլեկտրական 
ճարպաջեռոցներ, տոստերներ սենդվիչ 
և պանինի (իտալական սենդվիչներ) 
պատրաստելու համար. էլեկտրական սարքեր 
էսպրեսո պատրաստելու համար, էլեկտրական 
վաֆլե կաղապարներ, էլեկտրական սարքեր 
քափքեյկ պատրաստելու համար, էլեկտրական 
սարքեր դոնաթս պատրաստելու համար, 
էլեկտրական սարքեր կեսադիլյա (ցորենի 
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բլիթներ) պատրաստելու համար. էլեկտրական 
տաքացմամբ հագուստ, բաճկոններ և 
ձեռնոցներ. ջերմակներ ձեռքերի համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181371  (111) 28841
(220) 03.09.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 03.09.2028
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 17.09.2018
(540)

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային լուծա-

մզուքներ (էքստրակտներ). գարեջուր. 
կոճապղպեղի գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
գարեջրի քաղցու.  ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. բաղադրություններ ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. բնահյութեր 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. բանջա-
րեղենի հյութեր (ըմպելիք). օշարակներ 
լիմոնադների համար. բաղադրություններ 
լիկյոր պատրաստելու համար. ածիկի քաղցու. 
խաղողի չխմորված քաղցու. տոմատի 
հյութ (ըմպելիք). 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 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) 20181385  (111) 28842
(220) 05.09.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 05.09.2028
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM 
(442) 01.10.2018
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ հայկական կոնյակ (բրենդի):
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(210) 20181447  (111) 28843
(220) 19.09.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 19.09.2028
(730) Արամ Մկրտչյան, Երևան, ՀԱԹ, 
Անդրանիկի 71, բն. 1, AM 
(442) 01.10.2018
(540)

(511) 
դաս 9. համակարգչային գրառված ծրա-

գրային ապահովում. խաղային ծրագրեր 
համակարգիչների համար. հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար. համակարգչային ծրագրային 
ապահովման հարթակներ, գրառված կամ 
բեռնվող:

____________________

(210) 20181478  (111) 28844
(220) 26.09.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 26.09.2028 
(730) «Կառա ընդ Կո» ՍՊԸ, Երևան, Պուշկինի 
54, թիվ 2 տարածք, AM 
(442) 16.10.2018
(540)

(526) «SILVER SALON» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. ոսկերչական իրեր. 
զարդեր, թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և 
այլ ժամանակաչափ սարքեր.

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

____________________

(210) 20181510  (111) 28845
(220) 01.10.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 01.10.2028
(730) Աննա Իսրաելյան, Երևան, Ավան, 
Խուդյակովի 4-րդ նրբ., տուն 33, AM 
(442) 16.10.2018
(540)

(511) 
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 

առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ժամա-
նակավոր բնակատեղերի վարձակալում. 
հյուրանոցների ծառայություններ. մանկա-
մսուրների ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ. խորտկարանների ծառա-
յություններ. բարերի ծառայություններ. 
մոթելների ծառայություններ. սենյակների, 
դահլիճների վարձակալում հավաքների համար. 
վրանների վարձույթ:

____________________
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(210) 20181553  (111) 28846
(220) 08.10.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 08.10.2028
(730) Աստղիկ Ասրյան, Երևան, Շահսուվարյան 
9-6, AM 
(442) 01.11.2018
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ ջին:
____________________

(210) 20181554  (111) 28847
(220) 08.10.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 08.10.2028
(730) Աստղիկ Ասրյան, Երևան, Շահսուվարյան 
9-6, AM 
(442) 01.11.2018
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ ջին:
____________________

(210) 20181557  (111) 28848
(220) 08.10.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 08.10.2028
(730) Աստղիկ Ասրյան, Երևան, Շահսուվարյան 
9-6, AM 
(442) 01.11.2018
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝  օղի։
____________________

(210) 20181558  (111) 28849
(220) 08.10.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 08.10.2028
(730) Աստղիկ Ասրյան, Երևան, Շահսուվարյան 
9-6, AM 
(442) 01.11.2018
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ օղի։
____________________

(210) 20181587  (111) 28850
(220) 10.10.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 10.10.2028
(730) «Ռիկարս վայն» ՍՊԸ, Երևան, Ալեք 
Մանուկյան 10, բն. 4, AM 
(442) 01.11.2018
(540)

(526) «WINE», «ARENI NOIR», «2017» և «product 
of Armenia» գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց շագանակագույն, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. «Արենի» տեսակի խաղողից 
պատրաստված գինի:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(210) 20181588 (111) 28851
(220) 10.10.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 10.10.2028
(730) «Ռիկարս վայն» ՍՊԸ, Երևան, Ալեք 
Մանուկյան 10, բն. 4, AM 
(442) 01.11.2018
(540)

(526) «WINE», «ARENI NOIR», «2017» և «product 
of Armenia» գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
շագանակագույն, մոխրագույն, կապույտ, խակի 
և գազարագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. «Արենի» տեսակի խաղողից 
պատրաստված գինի:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20181633  (111) 28852
(220) 19.10.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 19.10.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աննա Պողոսյան, 
Երևան, Հովսեփ Էմին, շ. 61, բն. 7, AM 
(442) 01.11.2018
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
վարդագույն (#A8529E) և կապույտ (#005B96) 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. թղթից քարտեզներ:
____________________

(210) 20181644  (111) 28853
(220) 23.10.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 23.10.2028
(730) Վերգինե Ալավերդյան, Երևան, Շահումյան 
7, տուն 18, AM 
(442) 03.12.2018
(540)

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

դաս 35. ապրանքների ցուցադրում, 
վաճառք նաև առցանց, աճուրդային վաճառք. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով.

դաս 40. նյութի մշակում, այն է՝ 
գործվածքների, մանածագործական իրերի 
մշակում. հագուստի կարում. գործվածքների 
ձևում. դերձակների ծառայություններ. 
ասեղնագործում. հագուստի ձևափոխում.

դաս 41. վարպետաց դասերի կազմակեր-
պում և անցկացում. ցուցահանդեսների, 
միջոցառումների կազմակերպում և անցկա ցում. 
արվեստի ստեղծագործությունների վարձույթ.

դաս 42. հագուստի մոդելավորում. 
գեղարվեստական դիզայն:

____________________
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(210) 20181678  (111) 28854
(220) 27.10.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 27.10.2028
(730) «Տոնուս-լես» ՍՊԸ, Երևան, Եր. Քոչարի 
1, AM 
(442) 16.11.2018
(540)

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

դաս 3. պատրաստուկներ բերանի 
խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու 
համար:

____________________

(210) 20181692  (111) 28855
(220) 31.10.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 31.10.2028
(730) «Այսսթար» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 
40-35, AM 
(442) 16.11.2018
(540)

(526) «Warehouse Logistic» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. սառնոցների վարձույթ. ապրանք-
ների պահպանություն պահեստներում. 
պահեստների վարձույթ:

____________________

(210) 20181693  (111) 28856
(220) 31.10.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 31.10.2028
(730) «Այսսթար» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 
40-35, AM 
(442) 16.11.2018
(540)

(526) «Warehouse Logistic» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. սառնոցների վարձույթ. 
ապրանքների պահպանություն պահեստներում. 
պահեստների վարձույթ: 

____________________

(210) 20181780  (111) 28857
(220) 12.11.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 12.11.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարօ 
Կարապետեան Ակոբի, Աշտարակ, Րաֆֆու 
փողոց, 71 տուն, AM 
(442) 03.12.2018
(540)

(526) «Mastered Metallic Productions» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
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(511) 
դաս 6. երկաթեղեն փոքր իրեր.
դաս 7. էլեկտրամեխանիկական սարքեր 

սննդամթերք պատրաստելու համար.
դաս 20. մետաղական կահույք, հիվան-

դանոցային մահճակալներ:
____________________

(210) 20181781  (111) 28858
(220) 12.11.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 12.11.2028
(730) «Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան» 
ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM 
(442) 03.12.2018
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), այն է՝ հայկական կոնյակ 
(բրենդի), գինի, օղի:

____________________

(210) 20181790  (111) 28859
(220) 13.11.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 13.11.2028
(730) Համբարձում Հրաչյայի Օհանյան, Երևան, 
Նորք Մարաշ, Նորքի այգիներ, Ամառանոցային 
238/5, AM 
(442) 03.12.2018
(540)

(511) 
դաս 6. բրոնզից պատրաստված իրեր 

(արվեստի ստեղծագործություն).
դաս 14. ձեռքի ժամացույցներ.

դաս 20. փայտե տակառներ գինու 
պարզվածքազտման համար. փայտե մահ-
ճակալներ. փայտե փորագրված գեղար-
վեստական իրեր. արձանիկներ փայտից, 
մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից, փայտից 
կամ պլաստմասսայից արկղեր, կահավորանք 
(կահույք).

դաս 28. խաղեր.
դաս 35. փայտե տակառների, մահճա-

կալների, փորագրված գեղարվեստական 
իրերի, արձանիկների, ձեռքի ժամացույցների, 
խաղերի, բրոնզից պատրաստված իրերի 
մեծածախ և մանրածախ վաճառք:

____________________

(210) 20181810  (111) 28860
(220) 15.11.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 15.11.2028
(730) «Գոլդ էյջ ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան 
2/1, բն. 10, AM 
(442) 17.12.2018
(540)

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

____________________

(210) 20181822  (111) 28861
(220) 16.11.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 16.11.2028
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 03.12.2018
(540)

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

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

____________________
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(210) 20181824  (111) 28862
(220) 16.11.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 16.11.2028
(730) «Տոնուս-լես ռեմեդի» ՍՊԸ, Երևան, 
Արաբկիր 47,  տուն 12, AM 
(442) 28.12.2018
(540)

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

դաս 35. դեղատների կողմից մատուցվող 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ:

____________________

(210) 20181836  (111) 28863
(220) 21.11.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 21.11.2028
(730) «Էյ ընդ Էմ Ռեյր» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 
4/7, 7-րդ հարկ, սենյակ 6-9, AM 
(442) 01.02.2019
(540)

(511) 
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և 

այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20181869  (111) 28864
(220) 26.11.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 26.11.2028
(730) «Գոլդեն բեյքրի» ՍՊԸ, Երևան, 
Խորենացու 15, սենյակ 4Բ-2, AM 
(442) 17.12.2018
(540)

(526) «BAKERY» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. նշով խմոր. հրուշակեղեն Նոր 
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար. հաց 
անխաշ խմորից. պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. 
ածիկային գալետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց 
բուլկիներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. հացահատի-
կային արտադրանք. նշակարկանդակներ. 
քաղցրավենիք. եգիպտացորենի փաթիլներ. 
նրբաբլիթներ. քաղցրաբլիթներ. սննդային 
ալյուր. բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի 
ալյուր. գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի 
ալյուր. ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. 
խմորի մակարդներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի 
համար. մակարուն (նշով թխվածք). 
մակարոններ. հաց. կուտապներ. պաստեղներ 
(հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
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պուդինգ (քաղցրակուտապ). տարտեր 
(մրգա - բանջարեղենային կարկանդակներ). 
պաշտետով կարկանդակներ. հրուշակեղեն նշի 
հիմքով. հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. 
փաթիլներ (հացահատիկային արտադրանք). 
կրեկերներ. հացահատիկային սալիկներ 
պրոտեինի բարձր պարունակությամբ. 
հացահատիկային սալիկներ. պատրաստի 
խմոր. խմոր հրուշակեղենի համար. 
վարենիկներ (լցոնված խմորի գնդիկներ). 
շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի 
համար. քաղցրավենիքից պատրաստված 
զարդարանքներ տորթերի համար. ընկույզի 
ալյուր. բաոցզի (չինական կարկանդակներ). 
օկոնոմիակի (ճապոնական բարկահամ 
բլիթներ). ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. 
հնդկացորենի ալյուր. չորահաց. պաստիլա 
(հրուշակեղեն):

____________________

(210) 20181898 (111) 28865
(220) 29.11.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 29.11.2028
(730) «Միլլկաթ» ՍՊԸ, Երևան, Սարկավագի 
48ա, AM 
(442) 28.12.2018
(540)

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

դաս 29. պանրային մթերք. հալած 
բուսական խառնուրդ, այն է՝ հալած սննդային 
յուղ. կաթ պարունակող մթերք պատրաստված 
պանրի տեխնոլոգիայով. պանիր. սփրեդ. 
խտացրած կաթ. սերուցքային կրեմ. սննդային 
յուղ. յոգուրտ. կեֆիր. կաթնամթերք. կարագ. 
կաթնաշոռ. թթվասեր. կաթի փոշի:  

____________________

(210) 20181899  (111) 28866
(220) 29.11.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 29.11.2028
(730) «Միլլկաթ» ՍՊԸ, Երևան, Սարկավագի 
48ա, AM 
(442) 28.12.2018
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, բաց և մուգ կարմիր, մոխրագույն, բաց 
և մուգ մոխրագույն, բաց և մուգ շագանակագույն 
և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. պանրային մթերք. հալած 
բուսական խառնուրդ, այն է՝ հալած սննդային 
յուղ. կաթ պարունակող մթերք պատրաստված 
պանրի տեխնոլոգիայով. պանիր. սփրեդ.  
խտացրած կաթ. սերուցքային կրեմ. սննդային 
յուղ. յոգուրտ. կեֆիր. կաթնամթերք. կարագ. 
կաթնաշոռ. թթվասեր. կաթի փոշի:

____________________

(210) 20181900  (111) 28867
(220) 29.11.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 29.11.2028
(730) «Միլլկաթ» ՍՊԸ, Երևան, Սարկավագի 
48ա, AM 
(442) 28.12.2018
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 29. պանրային մթերք. հալած 

բուսական խառնուրդ, այն է՝ հալած սննդային 
յուղ. կաթ պարունակող մթերք պատրաստված 
պանրի տեխնոլոգիայով. պանիր. սփրեդ.  
խտացրած կաթ. սերուցքային կրեմ. սննդային 
յուղ. յոգուրտ. կեֆիր. կաթնամթերք. կարագ. 
կաթնաշոռ. թթվասեր. կաթի փոշի:

____________________

(210) 20181901  (111) 28868
(220) 29.11.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 29.11.2028
(730) «Միլլկաթ» ՍՊԸ, Երևան, Սարկավագի 
48ա, AM 
(442) 28.12.2018
(540)

(511) 
դաս 29. պանրային մթերք. հալած 

բուսական խառնուրդ, այն է՝ հալած սննդային 
յուղ. կաթ պարունակող մթերք պատրաստված 
պանրի տեխնոլոգիայով. պանիր. սփրեդ.  
խտացրած կաթ. սերուցքային կրեմ. սննդային 
յուղ. յոգուրտ. կեֆիր. կաթնամթերք. կարագ. 
կաթնաշոռ. թթվասեր. կաթի փոշի:

____________________

(210) 20181933  (111) 28869
(220) 04.12.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 04.12.2028
(730) «Մագելլայն» ՍՊԸ, ք.Գյումրի, Կնունյանց 
փ., տուն 89, AM 
(442) 01.02.2019
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է մուգ կապույտ և նարնջագույն գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 39. ավտոմեքենաների վարձույթ. 

տրանսպորտային միջոցների վարձույթ. 
տուրիստական գործակալությունների ծառա-
յություններ. էլեկտրոնային ավիատոմսերի 
առցանց վաճառք:

____________________

(210) 20181938  (111) 28870
(220) 05.12.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 05.12.2028
(730) «Սարկիսսիան ստուդիո» ՍՊԸ, Երևան, 
Լենինգրադյան 31/30, AM 
(442) 16.01.2019
(540)

(511) 
դաս 42. ծրագրային ապահովման մշակում:

____________________

(210) 20181946  (111) 28871
(220) 05.12.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 05.12.2028
(730) «Իմպերիա հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Հ. 
Սահյան փ., տուն 15, AM 
(442) 16.01.2019
(540)



ԳՅՈՒՏԵՐ

42

ՄԱՍ 1

42

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 05/2 

16 .05 . 20 19

(526) «Stone» բառային գրառումը և «Luxury 
Brand» արտահայտությունն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 19. քար.
դաս 35. մանրածախ առևտուր:

____________________

(210) 20181973  (111) 28872
(220) 10.12.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 10.12.2028
(730) «Ալբեդո գրաֆիքս» ՍՊԸ, Երևան, 
Կոմիտաս 42, բն. 62, AM 
(442) 01.02.2019
(540)

(526) «GRAPHICS» բառը և «ADVERTISING 
PRODUCTION COMPANY» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է սև, մոխրագույն և բաց կանաչ գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 35. ցուցանակների ձևավորում. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. 
ցուցափեղկերի ձևավորում. ապրանքների 
ներմուծում. արտաքին գովազդ.

դաս 40. օֆսեթ տպագրություն. թվային 
տպագրություն. լազերային տպագրություն. 
տպագրություն գրենական պիտույքների, 
բաժակների, կրակայրիչների, փայտե իրերի 
վրա. վիմագրություն. մետաքսատպություն. 
փորագրում. լազերային փորագրում. 
լուսափորագրում. ասեղնագործում. պոլի-
գրաֆիա.

դաս 42. արդյունաբերական դիզայն. դիզայ-
ներների ծառայություններ փաթեթավորման 
բնագավառում. գեղարվեստական դիզայն. վեբ-
կայքերի դիզայն. ինտերիերի և էքստերիերի 
դիզայն. ինտերիերի ձևավորում:

____________________

(210) 20181983  (111) 28873
(220) 11.12.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 11.12.2028
(730) Գոհար Խաչատրյան, Երևան, Վար-
դանանց 15, բն. 41, AM 
(442) 28.12.2018
(540)

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

դաս 39. տուրիստական գործակա լու-
թյունների ծառայություններ:

____________________

(210) 20181998  (111) 28874
(220) 13.12.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 13.12.2028
(730) Քրիստինե  Ռուբենի Ակսյոնովա, Երևան, 
Կուրղինյան նրբ. շ. 2, բն. 6, AM 
(442) 28.12.2018
(540)

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

դաս 41. նյութերի առցանց հրապարակում:
____________________
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(210) 20181999  (111) 28875
(220) 13.12.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 13.12.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վալերիկ Նազ-
լոյան, Երևան, Օրբելի 4/16, AM 
(442) 28.12.2018
(540)

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

դաս 35. մեծածախ և մանրածախ 
վաճառքի ծառայություններ, մասնավորապես՝ 
ատամնաբուժական և բժշկական սարքերի 
սարքավորումների և պարագաների վաճառք:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20182032  (111) 28876
(220) 14.12.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 14.12.2028
(730) Ալիբաբա Գրուպ Հոլդինգ Լիմիթիդ, KY 
(442) 01.02.2019
(540)

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

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, 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 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչ-
ներ. 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 
դիտարկելու, լսելու 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 
ծրա գրային ապահովում. կապի ծրագրային 
ապահովում տվյալների, ձայնա, տեսա-
նյութերի, 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 
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համար. ներբեռնվող համակարգչային 
ծրագրային 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. 
ներ բեռնվող էլեկտրոնային հրատարակու-
թյուններ. համակարգչին կցվող արտաքին 
սարքեր. դյուրակիր համակարգիչներ. 
լափթոփ համակարգիչներ. շարժական 
համակարգիչներ. ձեռքի համակարգիչներ. 
անձնական թվային քարտուղարներ. 
անձնական մեդիանվագարկիչներ. շարժական 
հեռախոսներ. սմարթֆոններ. թվային 
խցիկներ. մարտկոցներ, լիցքավորող սարքեր 
կուտակիչների համար. համակարգչային 
աշխատակայաններ. համակարգչային սպա-
սարկիչներ (սերվերներ). համակարգիչների և 
հեռակապի սարքավորանք. համակարգչային 
ցանցային հարմարիչներ, փոխանջատիչներ, 
երթուղարարներ և կենտրոնացնող հան-
գույցներ (hubs). լարով և անլար մոդեմներ 
և հաղորդակցական քարտեր և սարքեր. 
լեփթոփի բռնիչներ, համակարգիչների 
պայուսակներ. կրակմարիչներ. համա-
կարգչային սարքավորումներ և ներբեռնված 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում (ներառյալ՝ 
համացանցից ներբեռնվող ծրագրային 
ապահովում). նավագնացական համա-
կարգեր ավտոմոբիլների համար. կոմպակտ 
սկավառակներ. թվային երաժշտություն 
(համացանցից ներբեռնվող). հեռակապի 
սարքեր. մկնիկի տակդիրներ. շարժական 
հեռախոսների լսափողեր. շարժական 
հեռախոսների լրասարքեր. ներբեռնվող 
խաղեր, նկարներ, ֆիլմեր, կինոֆիլմեր և 
երաժշտություն. ազդանշանային համա-
կարգեր. անվտանգության խցիկներ. ռադիո 

և հեռուստատեսային հեռարձակման 
շարժական կայանքներ. հեռուստատեսային 
հեռարձակման 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 ծրա-
գրային ապահովում). հեղուկաբյուրեղային 
տեսասարքեր հեռակապի և էլեկտրոնային 
սարքավորումների համար. հեռուստատեսային 
կցուրդներ. հեռակառավարման վահանակներ. 
տվյալների պահման ծրագրեր. ակնոցներ 
և արևային ակնոցներ. էլեկտրոնային 
ցուցանակներ. բանկային ծածկագրված կամ 
մագնիսական վարկաքարտեր, հաշվեքարտեր, 
վճարաքարտեր և նույնականացման քարտեր. 
ավտոմատ դրամարկղեր, 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 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ. ֆինանսական 
գործարքների հաշվանցում և կարգավորում 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով. առցանց բանկային և ֆինանսա-
կան ծառայություններ. վարկաքարտերով 
սպա սարկում, հաշիվների մշակում, 
փոխանցում և դրանց վճարում, ինչպես նաև 
ֆինանսական գործարքների ապահովա-
գրում. դրամամիջոցների փոխանցում. 
դրամամիջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
միջոցով՝ երրորդ անձանց համար. վճարում-
ների փոխանցում համացանցի միջոցով՝ 
երրորդ անձանց համար. ֆինանսական 
ծառայություններ հաշիվների դուրսգրման 
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և վճարումների իրականացման տեսքով. 
վարձակալման և վարձույթի կազմակերպում 
և կառավարում. անշարժ գույքի վարձույթ և 
վարձակալություն. անշարժ գույքի գնահատում. 
անշարժ գույքի ֆինանսավորում, ներդրում 
անշարժ գույքի մեջ. միջնորդություն անշարժ 
գույքի հետ կապված գործարքներում. անշարժ 
գույքի գործակալություններ. բնակարանա-
յին գործակալություններ. ապահովագրողների 
ծառայություններ. անշարժ գույքի կառավարում 
և դրա վերաբերյալ խորհրդակցություն. 
վարձավճարի հավաքում. գրասենյակների 
վարձույթ (անշարժ գույք). սենյակների և 
բնակարանների վարձույթ. ֆինանսական 
տեղեկատվության տրամադրում համացանցի 
միջոցով. անկիզելի պահարաններում պահման 
և ճանապարհային վճարագրերի թողարկման 
ծառայություններ. ներդրումների կատարում. 
ֆինանսական գնահատում (ապահովագրական, 
բանկային, անշարժ գույքի). ֆինանսների և 
ակտիվների կառավարում. ապահովագրական 
և ֆինանսական ծառայություններ. հեռա-
հաղորդակցության միջոցով տրամադրվող 
ֆինանսական ծառայություններ. ֆինանսական 
խորհրդատվություն և խորհրդակցություն. 
առցանց բանկային ծառայություններ. առցանց 
ռեժիմում համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարից կամ համացանցից տրա-
մադրվող բանկային ծառայություններ. 
բորսայական միջնորդություն, բորսայական 
գնանշումներ. միջնորդություն արժեթղթերի 
և պարտատոմսերի բորսայում, ֆինանսական 
վերլուծություն. հաշվեքարտերով, վճարա-
քարտերով և վճարագրի քարտերով 
սպասարկում. բանկային, խնայողության 
հաշիվների և ներդրումների ծառայություններ. 
ֆինանսական հաշվանցման ծառայություններ. 
վարկի հաստատում համաշխարհային 
համակարգչային տեղեկատվական ցանցի 
միջոցով. վարկային ռիսկերի էլեկտրոնային 
կառավարում. գնումների և հաշիվների 
էլեկտրոնային վճարման ծառայություններ. 
ֆինանսական հաշիվների դեբիտագրում 
և վարկավորում. էլեկտրոնային բանկային 
ծառայություններ. պահված արժեքով 
քարտերի, վճարաքարտերի և հաշվեքարտերի 
թողարկում. հեռախոսային վարկաքարտերով 
սպասար կում. առցանց ռեժիմում համակարգ-

չային տվյալների հիմնապաշարից կամ 
համացանցից տրամադրվող տեղեկատվա-
կան ծառայություններ ֆինանսների և 
ապահովագրության վերաբերյալ. գազի 
և հոսանքի համար վճարների գանձման 
գործակալություններ. հնաոճ իրերի 
գնահատում. արվեստի գործերի գնահատում. 
ոսկերչական իրերի գնահատում. օգտագործ-
ված մեքենաների գնահատում. հարկային 
տեղեկատվության տրամադրում (ֆինանսական 
ծառայություններ). բարեգործական միջոցների 
կենտրոնացում. բարեգործական միջոցների 
հավաքման կազմակերպում. բարեգործական 
միջոցների հավաքում. թղթադրամի և 
մանրադրամի հաշվարկման կամ մշակման 
մեքենաների վարձույթ. բանկոմատների 
կամ ավտոմատ դրամարկղերի վարձույթ. 
առցանց վճարային ծառայություններ. պահում 
անկիզելի պահարաններում. ֆինանսավորման 
կազմակերպում շինարարական նախագծերի 
համար. ապրանքների ներմուծման և 
արտահանման հետ կապված մաքսազերծման 
գործակալություններ (մաքսազերծում). բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբեր-
յալ տեղեկատվություն, խորհրդատվություն 
և խորհրդակցություն. բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայություններն ընդգրկված 36-րդ դասում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ 
և դրանց հետ կապված մշակումներ, 
արդյունաբերական վերլուծումներ և հետա-
զոտություններ. 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, տվյալ-
ների, փաստաթղթերի և պատկերների 
փոխանցման հետ կապված համակարգչային 
ծառայություններ. կինոծրագրերի, հայտա-
րարությունների, հոլովակների, սպորտի, 
համերգների, տոնախմբությունների և 
զվարճության մասին նորությունների և դրա 
հետ կապված տեղեկատվության տեսքով դեպի 
ինտերակտիվ հիմնապաշար առցանց մուտք 
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գործելու հնարավորությամբ համակարգչային 
ծրագրերի ծառայություններ. կիրառական 
ծառայություններ տրամադրողների (ASP) 
ծառայություններ, այն է՝ համակարգչային 
ծրագրերի հավելվածների կայքերի 
տեղադրում երրորդ անձանց համար. կիրառա-
կան ծառայություններ տրամադրողների 
(ASP) ծառայություններ` համացանցային 
տեխնոլոգիայի հիմքով կոնֆերանսների, 
ձայնային կոնֆերանսների, էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների, փաստաթղթերի 
համատեղ մշակման, տեսակոնֆերանսների և 
ձայնի ու զանգի մշակման ոլորտում ծրագրային 
ապահովմամբ. առցանց չբեռնվող ծրագրային 
ապահովում բազմաթիվ աշխատածրագրերի 
փոխգործելիությունը դյուրացնելու համար. 
առցանց ռեժիմում, էլեկտրոնային փոստի 
կամ հեռախոսի միջոցով տրամադրվող 
տեխնիկական օժանդակություն (տեխնիկա-
կան խորհրդակցություն) համակարգչային 
ծրագրերի և աշխատածրագրերի վերաբերյալ. 
համակարգչային սպասարկում, այն է՝ 
գրանցված օգտատերերի համար առցանց 
համայնքի ստեղծում քննարկումներին 
մասնակցելու, ցանցի հավասարաչափ 
օգտվողներից արձագանքներ ստանալու, 
վիրտուալ համայնքներ ստեղծելու, սոցիալա-
կան ցանցեր ստեղծելու և փաստաթղթեր 
փոխանցելու համար. համացանցից 
օգտվողներին համակարգչային տեխնոլոգիայի 
վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում 
օժանդակ թեժ գծերի միջոցով. համակարգ-
չային սպասարկում համակարգչային ցանցում 
տեղեկատվական ցուցիչների, կայքերի 
և ռեսուրսների ստեղծման վերաբերյալ. 
որոնողական համակարգերի տրամադրում. 
համակարգիչների, նոթբուք համակարգիչների, 
շարժական համակարգիչների, դյուրակիր 
համակարգիչների և ձեռքի համակարգիչների 
նախագծում. աձնական թվային 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. համակարգ-
չային ծառայություններ համակարգչային 
տվյալ ների հիմանապաշարների և վեբ- 
կայքերի պատվիրված որոնման համար. 
համակարգչային և էլեկտրոնային ազդանշանի 
կոդավորում և ապակոդավորում. ֆիզիկական 
տվյալների և փաստաթղթերի փոխակերպում 
էլեկտրոնային մեդիաֆորմատի. 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 ծառա-
յություններ (համակարգչային ծրագրերի և 
ցանցերի փորձարկում և ռիսկի գնահատում). 
որակի երաշխավորման ծառայություններ. 
համակարգչային ծառայություններ գործա-
րարության ասպարեզում գործարքների 
վկայագրման համար և դրանց վերաբեր-
յալ հաշվետվությունների պատրաս տում. 
համա  կարգիչներ, էլեկտրոնային ցանցեր 
և տվյալների հիմնապաշարներ մուտքի 
վերահսկում (անվտանգության ապահո-



ԳՅՈՒՏԵՐ

47

ՄԱՍ 1

47

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 05/2 

16 .05 . 20 19

վում). համակարգչային ցանցերի միջոցով 
տվյալների փոխանցման և խմբակային 
գործարկման անվտանգության ապահովում. 
խորհրդակցություն   տվյալների    անվտան գու թյան 
ապահովման վերաբերյալ. տեխնոլոգիական 
խորհրդակցություն հեռահաղորդակցության 
անվտանգության ապահովման վերաբերյալ. 
համակարգչայնացված կապի ցանցերի 
անվտանգության ծառայություններ. տեղե  կա -
տվության տրա մադրում համա ցանցի, համաշ-
խարհային վեբ-ցանցի և համակարգչայնաց ված 
կապի ցանցի անվտանգության բնագա-
վառում. խորհրդա տվական ծառայություններ 
համացանցի, համաշխարհային վեբ-ցանցի 
և համակարգչայնացված կապի ցանցի 
անվտանգության ապահովման վերաբերյալ, 
տեղեկատվության անվտանգության ապա-
հովում. համակարգչային անվտանգության 
նույնականացման ծառայություններ. էլեկտրո-
նային ստորագրության առցանց նույնա-
կանացման բնագավառում համակարգչային 
ծառայություններ. արտացանցային տվյալ-
ների պահուստային պատճենում. էլեկտրո-
նային տվյալների պահում. վեբ-կայքի 
միջոցով տեղեկատվության տրամադրում 
համակարգչային տեխնոլոգիայի և ծրագրա-
վորման վերաբերյալ. ամպային տեխնո-
լոգիաների ծառայություններ. ամպային 
տեխնոլոգիաների հարթակների տրա-
մադրման ծառայություններ. չբեռնվող 
ամպային հաշվարկների օգտագործմամբ 
և ամպային տեխնոլոգիաների հիմքով 
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում. տվյալների էլեկտրոնային 
պահպանում. ամպային տեխնոլոգիաների 
միջոցով վիրտուալ համակարգչային 
համակարգերի և վիրտուալ համակարգչային 
միջավայրի տրամադրում. զվարճության 
ծրագրերի վարձույթ. աշխարհագրական քար-
տեզների կազմելու ծառայություններ. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբեր-
յալ տեղեկատվություն, խորհրդատվություն 
և խորհրդակցություն. բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայություններն ընդգրկված 42-րդ դասում:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20182054 (111) 28877
(220) 18.12.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 18.12.2028
(730) Համլետ Արամայիսի Ղուշչյան, Երևան, 
Ամիրյան 10, բն. 5, AM 
(442) 01.02.2019
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, կար միր և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, այն 
է՝ հեռուստահեռարձակում. լրատվական  
գործակալությունների ծառայություններ. մալու  -
խային հեռուստա հեռարձակում. անլար հեռար-
ձակում. տեսահաղորդում ըստ պահանջի.

դաս 41. հեռուստահաղորդումների պատ-
րաստում. սցենարների պատրաստում:

 ____________________

(210) 20182058 (111) 28878
(220) 19.12.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 19.12.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հրաչիկ Քոչինյան 
Սամվելի, Երևան, Աբովյան 22, բն. 20, AM 
(442) 16.01.2019
(540)
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(526) «CRAFT BEER» բառային գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. գարեջուր.
դաս 35. առևտուր. առցանց առևտուր:

____________________

(210) 20182061  (111) 28879
(220) 19.12.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 19.12.2028
(730) Ազատ Աղաջանյան, Երևան, Տոլստոյ 32, AM 
(442) 01.02.2019
(540)

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

դաս 1. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակների համար. սիլիկոններ. ացե-
տատներ (քիմիական նյութեր).

դաս 17. շինարարական ձայնամեկուսիչ 
փրփուր.

դաս 35. մանրամեծածախ խանութների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20182072  (111) 28880
(220) 20.12.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 20.12.2028
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB 
(442) 01.02.2019

(540)

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

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

____________________

(210) 20182089 (111) 28881
(220) 21.12.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 21.12.2028
(730) Հայկ Կարապետյան, Երևան, Նոր Նորք, 
9-րդ զանգվ., շ. 21, բն. 71, AM 
(442) 16.01.2019
(540)

(526) «ԱՎՏՈՆԵՐԿԵՐ» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, մուգ և բաց կարմիր, մուգ և բաց 
կանաչ, մուգ և բաց կապույտ, մուգ և բաց դեղին, 
մուգ և բաց բեժ, մուգ և բաց մանուշակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 2. ներկեր. ներկանյութեր և պատ-
վածքներ մետաղի համար. ներկեր. ավտոներկեր. 
ներկանյութեր և պատվածքներ փայտանյութի 
կամ փայտի համար. լաքեր. բիտումային 
լաքեր. սևեռակող լաքեր. նոսրացուցիչներ 
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ներկերի և լաքերի համար. նախաներկեր. 
պաշտպանական նախաներկային պատ-
վածքներ տրանսպորտային միջոցների 
շրջանակների համար.

դաս 35. առևտուր, մասնավորապես՝ 
ներկերի ներկանյութերի. պատվածքների. 
լաքերի դրանց նոսրացուցիչների մեծածախ և 
մանրածախ առք ու վաճառք:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20182091  (111) 28882
(220) 21.12.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 21.12.2028
(730) «Դելիս» ՍՊԸ, Երևան, Մ.Բաղրամյան 21, AM 
(442) 16.01.2019
(540)

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

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20182101  (111) 28883
(220) 24.12.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 24.12.2028
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(442) 16.01.2019

(540)

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

օղի: 
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20182103  (111) 28884
(220) 24.12.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 24.12.2028
(730) Ֆուման Շիմի Քո, IR 
(442) 16.01.2019
(540)

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

դաս 1. անտիֆրիզներ (հակասառիչներ). 
փոխհաղորդակային հեղուկ. արգելակի 
հեղուկներ.

դաս 3. հեղուկներ հողմապակիների 
մաքրման համար. հոտազերծիչ ցողացիրներ 
մարդու կամ կենդանիների համար. ողորկելու 
մոմեր. միջոցներ ապակիների մաքրման 
համար. ցողացիրներ շարժիչների մաքրման 
համար. պատրաստուկներ սարքավորումների 
վահանակները մաքրելու համար. որպես 
անձնական հոտազերծիչ օգտագործվող 
մարմնի ցողացիրներ. լաքեր մազերի համար. 
ցողացիրներ մազերն ուղղելու համար.

դաս 4. քսայուղեր շղթաների համար. 
շարժիչի յուղեր. քսայուղեր. թանձր 
քսուքներ. հավելանյութերի շարժիչի յուղերի 
համար. հավելանյութեր բենզինի համար. 
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փոխհաղորդակի յուղեր. տեխնիկական յուղեր 
և թանձր քսուքներ. քսանյութեր.

դաս 35. գովազդ. մեծածախ և մանրածախ 
վաճառքի ծառայություններ.

դաս 39. ապրանքների կշռաբաշխում. 
ապրանքների փաթեթավորում. ապրանքների 
առաքում. ապրանքների փոխադրում. բեռների 
փոխադրում։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20182106  (111) 28885
(220) 25.12.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 25.12.2028
(730) «Ըդվայզ բիզնես և իրավաբանական 
խորհրդատվություն» ՍՊԸ, Երևան, Անտառային 
158/1, բն. 23, AM 
(442) 16.01.2019
(540)

(526) «CONSULTING» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, սպիտակ և նարնջագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. հայ-
տա րարությունների փակցնում. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառայություններ. գովազդային նյութերի 
տարածում. աշխատանքի վարձելու գործա-
կալությունների ծառայություններ. հաշվետվու-
թյունների կազմում հաշիվների վերաբերյալ. 
առևտրային աուդիտ. խորհրդատվություն 
գործարարության կազմակերպման և 
կառավարման հարցերով. խորհրդատվություն 

աշխատակիցների անձնակազմը կառա-
վարելու հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկություն-
ների կառավարման հարցերում. գովազդային 
նյութերի նորացում գործարարության 
արդյունա վետության փորձաքննական ծառա-
յու թյուններ. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. խորհրդատվություն գործարա-
րության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետազոտություններ. ծառայություններ հասա-
րա  կական հարաբերությունների բնագա-
վառում. խորհրդատվություն գործարարության 
կառավարման հարցերով. շուկայագիտա-
կան (մարքեթինգային) հետազոտություն-
ներ. մասնագիտական խորհրդատվություն 
գործարարության ասպարեզում. տնտե-
սական կանխատեսում. գործնական տեղեկա-
տվություն. հասարակական կարծիքի 
հետազոտում. աշխատակիցների հաստիք-
ների համալրում. ձեռնարկությունները 
տեղափոխելու հետ կապված ծառայություններ. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. առևտրական ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազ-
դային նպատակներով. ինտերակտիվ 
գովազդ համակարգչային ցանցում. 
առևտրային տեղեկատվություն և խորհուրդ-
ներ սպառողներին ապրանքների և 
ծառայությունների ընտրության հարցում. 
ապրանքների և ծառայությունների լիցեն-
զիաների առևտրային (կոմերցիոն) կառա վա-
րում երրորդ անձանց համար. վիճակագրական 
տվյալների հավաքում և տրամադրում. 
մարքեթինգ (շուկայավարում). գործարար և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում. վաճառքի 
օժանդակման համար որոնման համակարգի 
օպտիմալացում. արտահաստիքային աշխա-
տողների գործունեության կառավարում. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում 
և կնքում երրորդ անձանց համար. 
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գործարար տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով վեբկայքերի 
ցանկի տրամադրում. պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանասավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության հարցում 
բիզնես ծառայություններ. հասարակության 
հետ հաղորդակցման ռազմավարության 
վերաբերյալ խորհրդատվություն. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. ֆինանսական աուդիտ. 
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում). 
գործարարության ժամանակավոր 
կառավարում. 

դաս 36. ֆինանսական կառավարում. 
ֆինանսական վերլուծություն. խորհրդա-
տվություն ֆինանսական հարցերով. 
ֆինանսական տեղեկատվություն. ֆինան-
սական գնահատում մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ.

դաս 45. միջնորդություն վեճերը լուծելու 
հարցում. արբիտրաժի ծառայություններ. 
խորհրդատվություն մտավոր սեփականության 
հարցերով. գործերի կառավարում 
հեղինակային իրավունքի բնագավառում. 
մտավոր սեփականության լիցենզավորում. 
հսկողություն մտավոր սեփականության 
բնագավառում իրավաբանական անձանց 
համար. իրավաբանական հետազո-
տություններ. դատարանում իրավունքների 
ներկայացում. վեճերի այլընտրանքային 
(արտադատարանային) լուծման ծառայու-
թյուններ. իրավաբանական փաստաթղթերի 
նախապատրաստում. լիցենզիաների իրավա-
բանական կառավարում. երրորդ անձանց 
համար պայմանագրերի համաձայնեցման 
հետ կապված իրավաբանական ծառայություն-
ներ. իրավաբանական խորհրդատվություն 
մրցույթների հայտերին արձագանքելու 
վերաբերյալ. լիցենզավորում (իրավաբանական 
ծառայություններ) ծրագրային ապահովման 
հրապարակման շրջանակներում. իրավա-
բանական հսկողության ծառայություններ:
(740) Արա Խզմալյան

____________________

(210) 20182113  (111) 28886
(220) 26.12.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 26.12.2028
(730) «Անիթեքս» ՍՊԸ, ք. Արտաշատ, 
Գործարանային 1, AM 
(442) 16.01.2019
(540)

(511) 
դաս 24. բարձր ջերմաստիճանում 

կպչող կպչուն գործվածքներ. անգազանցիկ 
գործվածքներ օդապարիկների համար. 
կենդանիների կաշին նմանակող գործ-
վածքներ. պաստառապատման գործվածքներ 
կահույքի համար. լողանալու սպիտակեղեն 
(բացառությամբ հագուստի). բաններներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմաս-
սայից. բիլյարդի մահուդ. գործվածքներ. 
մարմաշ (գործվածք). մոմլաթ. դիպակ. 
մանածագործական նյութեր. կտավ. հենք 
(կանվա) ասեղնագործության կամ ջուլհակա-
գործության համար. քաթան (կտոր). 
գործվածքներ կանեփաթելից. կտավ (քաթան) 
կանեփաթելից. աստառներ բոլորագլխարկների 
համար. գործվածքներ կոշիկների տակդիրների 
համար. գործվածքներ կոշիկների համար. 
սեղանի ոչ թղթե նեղ սփռոցիկներ. շևիոտ 
(կտոր). մոմլաթե սփռոցներ. թավիշ. թաղիք. 
բամբակե գործվածքներ. անկողնու ծածկոցներ. 
ներքնակերեսներ. խտակտավ (վուշե գործ-
վածք). անկողնու թղթե ծածկոցներ. սփռոցներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
ճամփորդական ծածկոցաշալեր. կրեպ (նոսր 
գործվածք). կրեպոն. կամկայե (նախշավոր) 
գործվածքներ. սպիտակեղենի գործվածքներ. 
գործվածքներ աստառի համար. սավաններ. 
պատանքներ. մանածագործվածքից կամ 
պլաստ մասսայից դրոշներ. մանածա գործ-
վածքից կամ պլաստմասսայից գունա զարդ 
դրոշակներ. նախշավոր կտոր ուղեգորգերի 
(ուղելաթերի) համար. աղվափետուրից 
վերմակներ, ծածկոցներ. ձգուն (էլաստիկ) 
գործվածքներ. վարագույրների կապեր 
մանածագործվածքից. ապակե սպասքը 
սրբելու անձեռոցիկներ (սրբիչներ). նախշավոր 
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գործվածքներ ասեղնագործության համար. 
ֆլանել. բայկա (խավոտ գործվածք). բամբակե 
գործվածքներ պանրի փաթաթվածքի համար. 
բումազե. մարմին լվանալու թաթմաններ. գազե 
գործվածքներ (շղարշ). ռետինապատված կտավ 
(բացառությամբ գրասենյակային նպատակների 
համար օգտագործվողների). մազե գործվածք 
(պարկագործվածք). պատյաններ կահույքի 
համար. մետաքսե գործվածքներ տպագրա-
կան շաբլոնների (ձևանմուշների) համար. 
դաջովի չթե գործվածքներ. ջերսի (գործվածք). 
ջութե գործվածքներ. բրդե գործվածքներ. 
վուշե գործվածքներ. անկողնու սպիտա-
կեղեն. սպիտակեղեն նախշավոր կտավից. 
սեղանի սպիտակեղեն, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածի. սպիտակեղեն 
տնային տնտեսության համար. սրբիչներ 
մանածագործվածքից. մետաքսե գործվածք 
«մարաբու». խտակտավ ներքնակների համար. 
պլաստմասսայե ծածկոցներ կահույքի համար. 
սեղանի անձեռոցիկներ մանածագործված-
քից. մոլեսկին (գործվածք). թաշկինակներ 
մանա ծա գործվածքից. հակամոծակային 
ցանցեր. բարձերեսներ. պլաստմասսայե 
նյութեր (գործվածքների փոխարինիչներ). 
ծանր վարագույրներ. գործվածքներ ռամիի 
(ճենականեփի) թելքից. գործվածքներ 
արհեստական մետաքսից. վարագույրներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից. 
կոսմետիկական անձեռոցիկներ մանածա-
գործվածքից. մետաքսե գործվածքներ. շղարշ. 
գործվածքներ սպանեախոտից. տաֆտա 
(նրբադիպակ) (գործվածք). տրիկոտաժի 
գործվածքներ. շղարշե վարագույրներ. զեֆիր 
(գործվածք). չիթ. մանածագործվածքից 
ամանատակեր. սեղանի մանածագործ-
վածքից տակդիրներ. մանածագործական 
ոչ գործվածքային նյութեր. ներդրակներ 
քնապարկերի համար. մանածագործ-
վածքից անձեռոցիկներ գրիմը մաքրելու 
համար. պիտակներ մանածագոր-
ծական նյութերից. մանածագործական 
երեսպատման նյութեր պատերի համար. 
մանածագործական գործվածքներ ապակե -
թելքից. մանածագործական նյութեր 
զտելու համար. գրամեքենաների ծած-
կոց ներ մանածագործվածքից. գործ-
վածքներ թավաթելից. պատյաններ 

բարձերի համար. սպասքի տակ դրվող 
մանածագործվածքից դրոցներ. վերմակ-
ներ, ծածկոցներ. բազմոցի բարձերի 
ծածկոցներ. նյութեր մանածագործվածքի 
համար. մանածագործական նյութեր կահույք 
պաստառապատելու համար. գործվածքից 
պատյաններ զուգարանակոնքերի կափա-
րիչների համար. ցնցուղարանի վարագույրներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմաս սայից. 
գործվածքից տակաշորեր մանկիկների համար. 
գործվածքից խանձարուրներ մանկիկների 
համար. վերմակներ տնային կենդանիների 
համար. քնապարկեր նորածինների համար. 
ծրարներ նորածինների համար. քնապարկեր. 
մահճակալի ժանյակերիզներ. մանկական 
մահճակալների բամպերներ (անկողնային 
սիպտակեղեն). մուսլինի գործվածք.

դաս 25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող 
հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստների 
համար. կոշիկ. բաղնիքի սանդալներ. բաղնիքի 
հողաթափներ. գուլպաներ (երկար). քրտինք 
կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների 
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. 
բոաներ (մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). 
գլխարկներ. գդակներ. տրիկոտաժեղեն. 
երկարաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. 
կոշկաքթեր (կոշիկների մասեր). քրտնակալ-
ներ. տաբատակալներ. քուղերով կիսա-
կոշիկներ. հագուստի օձիքներ. կաշնեներ. 
լիֆեր. բռնցքամարտիկների վարտիքներ. 
թասակներ (գլխարկ). իրանակալներ (կանացի 
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ 
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ 
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. 
գոտիներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. 
սվիտերներ. պուլովերներ. շուրջառներ 
(եկեղեցական զգեստ). կարճագուլպաներ. 
կապեր կարճագուլպաների համար. 
կախակապեր. կապեր երկար գուլպաների 
համար. կոշիկների ճտքեր. միջատակեր. 
շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոններ. 
կրծքակալներ. հագուստ. բոլորագլխարկներ. 
գլխարկներ. մետաղե եզրակ կոշիկների 
համար. մորթիներ (հագուստ). հանովի 
օձիքներ. զուգագուլպաներ. կոմբինեզոններ 
ջրային դահուկների համար. կոմբինեզոններ 
(հագուստ). քրտինք ներծծող ներքնազգեստ. 
առանց քուղերի սեղմիրաններ (գրացիաներ). 
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կոստյումներ. պատրաստի հագուստ. 
մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ). 
ականջակալներ (հագուստ). փողկապներ. 
կոշկերեսներ. զանգապաններ. բրիջիներ. 
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների 
համար. վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). 
պատրաստի աստառներ (հագուստի 
տարրեր). վզպատներ. շարֆեր. տրիկոտաժե 
հագուստ. ներդիրներ շապիկների համար. 
էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. բուտսեր 
(ֆուտբոլային). ցիլինդրներ. գաբարդիններ 
(հագուստ). սեղմիրաններ (ներքնազգեստ). 
գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկներ. 
բաճկոնակներ. փողքաժապավեններ. գլխա-
շոր, որը ծածկում է պարանոցը և ուսերը. 
մարմնամարզական կոշիկներ. մանտո. 
անջրանցիկ հագուստ. սռնապաններ 
(գամաշներ՝ տաք գուլպաներ կոճերից 
մինչև ծնկները). հագուստ ջերսիից. 
շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ (հագուստ). 
շքազգեստներ (սպասավորների). սպորտային 
տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ 
(հագուստ). մուֆտաներ (հագուստ). օրարի 
(եկեղեցական հագուստ). թաթմաններ. խույրեր 
(եկեղեցական գլխարկ). տնային կոշիկներ. 
կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ). մուշտակ-
ներ. լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկ. 
գրպաններ հագուստի համար. պիժամաներ. 
զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. 
կիսավարտիքներ. կրծկալներ. վերարկուներ. 
կոշիկների կրնկատակեր. պատմուճաններ 
(պարեգոտներ). ռանտեր կոշիկների համար. 
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ). 
բաճկոններ (հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր 
(հագուստ). լողագլխարկներ. լողավարտիքներ. 
լողազգեստներ. բաղնիքի խալաթներ. 
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. ներբաններ. 
կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. 
ոչ էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի համար. 
սեպեր բուտսերի համար. սպորտային 
կիսակոշիկներ. գլխակապեր (հագուստ). 
գլխանոցով բաճկոն. տակի շրջազգեստներ. 
դահուկների կիսակոշիկներ. կանացի 
ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա). բոդի 
(կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ 
(պարանոցի թաշկինակներ). հագուստ 
մարմնամարզիկների համար. հագուստ 

արհեստական կաշվից. կաշվե հագուստ. 
թիկնոցներ. դիմակահանդեսի կոստյումներ. 
սարիներ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. 
չալմաներ. ժապավենակապ փողկապներ լայն 
եզրերով. ջրցողի գլխարկներ. ձկնորսական 
բաճկոններ. գոտի-քսակներ (հագուստ). կրծքի 
գրպանի թաշկինակներ. թղթե գդակներ 
(հագուստ). դիմակներ քնելու համար. 
կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. պոնչոներ. 
սարոնգներ. դահուկորդների ձեռնոցներ. 
լեգինսներ (շալվար). սարաֆաններ. հովարով 
գլխարկներ. կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). 
սպորտային մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե 
ոտնաման). ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը 
հասնող կոշիկներ. քրտինք ներծծող 
կարճագուլպաներ. վարսավիրական թիկնոց. 
կարատեի համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ. 
մարմնամարզական կիպ նստող զգեստ. 
կիմոնո. թևքերով մանկական կրծկալներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների:

____________________

(210) 20182122  (111) 28887
(220) 27.12.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 27.12.2028
(730) «Յունի-Առկոմ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 
49, AM 
(442) 01.02.2019
(540)

(526) Բացի «RTA» և «ROBSON» գրառումներից 
մնացած բոլոր բառային և թվային տարրերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց դեղին, բրոնզագույն, նարնջագույն, 
շագանակագույն, սպիտակ, սև, կարմիր, բաց 
և մուգ կապույտ և ոսկեգույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 29. կաթ. կաթնամթերք. միս. 
մսամթերք. ջեմ. պահածոներ.

դաս 30. մեղր:
____________________

(210) 20182129  (111) 28888
(220) 27.12.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 27.12.2028
(730) «Տիեռաս դե Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, 
Զվարթնոց միջազգային օդանավակայան, ԱՄՕ 
շենք, AM 
(442) 01.02.2019
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ 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 ըմպելքիներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). 
բայցզու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք):
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20182147  (111) 28889
(220) 28.12.2018 (151) 13.05.2019
   (181) 28.12.2028
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 16.01.2019
(540)

(511) 
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի), գինի, 

օղի:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20190001  (111) 28890
(220) 08.01.2019 (151) 13.05.2019
   (181) 08.01.2029
(730) «Բյուրեղ ալկո» ՍՊԸ, ք. Բյուրեղավան, 39 
/18 կից, AM 
(442) 01.02.2019
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ օղի, 
գինի, հայկական կոնյակ (բրենդի):

____________________

(210) 20190018  (111) 28891
(220) 09.01.2019 (151) 13.05.2019
   (181) 09.01.2029
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Գինեվետ, 0627, AM 
(442) 01.02.2019
(540)
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա_

վորապես՝ սիդրեր, գինիներ, ջին, լիկյորներ, 
սպիրտային ըմպելիքներ, բրենդի, գինի խաղողի 
չանչերից, վիսկի, ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրից, ռոմ, օղի:

____________________

(210) 20190019  (111) 28892
(220) 10.01.2019 (151) 13.05.2019
   (181) 10.01.2029
(730) «Իլ դե ֆամ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 
7/1, AM 
(442) 01.02.2019
(540)

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

դաս 44. մատնահարդարման, վարսա-
հարդարման, դիմահարդարման և գեղեց-
կության սրահների ծառայություններ:

____________________

(210) 20190027  (111) 28893
(220) 14.01.2019 (151) 13.05.2019
   (181) 14.01.2029
(730) «Ջակո ավտոդետ» ՍՊԸ, Երևան, 
Դիմիտրովի 1/3, AM 
(442) 01.02.2019
(540)

(511) 
դաս 35. ավտոպահեստամասերի. 

ավտո յուղերի և այլ նյութերի ներմուծում 
և վաճառք. ներմուծման-արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ. առև-
տրական ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակ-
ներով. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում):

____________________

(210) 20190042  (111) 28894
(220) 15.01.2019 (151) 13.05.2019
   (181) 15.01.2029
(730) Համլետ Արամայիսի Ղուշչյան, Երևան, 
Ամիրյան 10, բն. 5, AM 
(442) 01.02.2019
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, կար միր և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդային  նյութերի  
տարածում. գովազդային նյութերի առաքում. 
գովազդային նյութերի նորացում. գովազ-
դային  գործակալությունների ծառայություն-
ներ. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. գովազդային  տեքստերի  
խմբագրում. գովազդային ֆիլմերի արտա-
դրություն. գովազդային ծառայություններ 
«վճարել մեկ կտտոցով» (PPC). գովազդային  
նյութերի կազմում. խորհրդատվություն 
գովազդային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ:

____________________
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(210) 20190064 (111) 28895
(220) 17.01.2019 (151) 13.05.2019
   (181) 17.01.2029
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վարդուհի 
Աղաբեկյան Արմենի, Երևան, Դրոյի 28/57, AM 
(442) 01.02.2019
(540)

(511) 
դաս 39. տուրիստական գործակալու-

թյունների ծառայություններ:
____________________

(210) 20190070  (111) 28896
(220) 18.01.2019 (151) 13.05.2019
   (181) 18.01.2029
(730) Նսար Ջեներալ Թրեյդինգ Էլ.Էլ.Սի, AE 
(442) 01.02.2019
(540)

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. սիգարներ. 

ծխելու պիտույքներ, ոչ ազնիվ մետաղներից, 
ոչ էլ դրանցով պատված. լուցկիներ. վառիչներ 
ծխողների համար, ոչ ազնիվ մետաղներից, ոչ էլ 
դրանցով պատված:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

____________________

(210) 20190072  (111) 28897
(220) 18.01.2019 (151) 13.05.2019
   (181) 18.01.2029
(730) Նսար Ջեներալ Թրեյդինգ Էլ.Էլ.Սի, AE 
(442) 01.02.2019
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն և բաց մոխրագույն գունային 
համակ ցությամբ։
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. սիգարներ. 
ծխելու պիտույքներ, ոչ ազնիվ մետաղներից, 
ոչ էլ դրանցով պատված. լուցկիներ. վառիչներ 
ծխողների համար, ոչ ազնիվ մետաղներից, ոչ էլ 
դրանցով պատված:  
(740) Ռուբեն Քալաշյան

____________________

(210) 20190073  (111) 28898
(220) 18.01.2019 (151) 13.05.2019
   (181) 18.01.2029
(730) Նսար Ջեներալ Թրեյդինգ Էլ.Էլ.Սի, AE 
(442) 01.02.2019
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(540)

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ. ծխագլանակներ. սիգարներ. 
ծխելու պիտույքներ, ոչ ազնիվ մետաղներից, 
ոչ էլ դրանցով պատված. լուցկիներ. վառիչներ 
ծխողների համար, ոչ ազնիվ մետաղներից, ոչ էլ 
դրանցով պատված:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

____________________

(210) 20190093 (111) 28899
(220) 22.01.2019 (151) 13.05.2019
   (181) 22.01.2029
(730) Սաբրոսթար ֆրութ քամփնի Ս.Ա., EC 
(442) 01.02.2019
(540)

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

դաս  31. թարմ մրգեր:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20190095 (111) 28900
(220) 23.01.2019 (151) 13.05.2019
   (181) 23.01.2029
(730) Արթուր Արտուշի Հակոբյան, Երևան, 
Մարշալ Բաղրամյան փ., 4-րդ նրբ., տուն 36, AM 
(442) 01.02.2019
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, նարնջագույն և շագանակագույն գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. հագուստ. պիժամաներ. ներքնա-
զգեստ. կիսավարտիքներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

 4559  15.03.2029       Վարսենիկ Գրիգորյան, ՀՀ, ք. Գավառ, Դաշտոյան փողոց, 27 շ., բն. 15, AM

 4870  16.06.2029 «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս,

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

 4871  16.06.2029 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

 4872  16.06.2029 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

 4873  16.06.2029 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

 4874  16.06.2029 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

 5336  09.06.2029 Հըրսթ Քմյունիքեյշնզ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

 5343  20.07.2029 Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

 5443  10.12.2029 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

 5444  10.12.2029 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

 5446  10.12.2029 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

 5447  17.12.2029 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

 5448  17.12.2029 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

 5449  17.12.2029 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

 5450  17.12.2029 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

 5452  29.12.2029 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

 5780  18.01.2030 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

 5817  04.06.2029 Հիփ ընդ Քո., CH

 14504  24.06.2029 «Վիա արտիս» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 31, AM

 14587  30.04.2029 Անհատ ձեռնարկատեր Տիգրան Հարությունյան, 

     Երևան, Ավան, Իսահակյան թաղ. 2/1, բն. 51, AM

 14629  13.03.2029 Յունիվերսըլ Սիթի Սթյուդիոս ԼԼՔ, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

 14637  21.08.2029 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

 14690  17.04.2029 Արման Դավթյան, Երևան, Վ. Փափազյան 16, բն. 60, AM

 14697  14.07.2029 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

 14816  27.05.2029 «Մուլտի ակվամարին» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 21, AM

 14848  27.03.2029 Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի նահանգ, US

 14851  20.05.2029 Ռեթիոֆարմ ԳՄԲՀ, DE

 14852  20.05.2029 Ռեթիոֆարմ ԳՄԲՀ, DE

 14972  19.08.2029 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

 14973  19.08.2029 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

 14974  19.08.2029 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

 14975  19.08.2029 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

 14976  19.08.2029 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

 14977  02.09.2029 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

 15024  15.05.2029 «Սիս նատուրալ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, գ. Աղձք, AM

 15090  29.07.2029 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

 15091  19.08.2029 «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

 15198  03.07.2029 ԲիոՄարին Ֆարմասյութիքլ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

 15315  22.09.2029 Սիմվալին Հոլդինգզ Լիմիթիդ, CY

 15661  14.07.2029 Ֆաես Ֆարմա, Ս.Ա., ES

 15774  10.08.2029 Թ.Ջ.Քառոլան & Սան Լիմիթեդ, IE

 16143  22.04.2030 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

      09-01     498 S
      14-03     499 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

A61K35/00           3291  A

B23B 51/00          3292  A

C30B 29/00         3293  A

H01L 21/00          3293  A

F04C 15/00          3294  A

G01N 33/00         3295  A

A01M 7/00           550  U

A61K9/00       551  U

A61K9/00       552  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 2218
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21975
73 (1) Իրավատեր  Մանասե Եփրեմյան, Երևան, 
Երզնկյան փող., տուն 41, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Սոնա Մանուկյան, 
ՀՀ, ք. Երևան, Դ. Մալյան նրբ., շենք 11, բն. 20, 
AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

  Հանրապետություն
Գրանցված է                        25.04.2019

____________________

Գրանցում No 2219
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 24770
73 (1) Իրավատեր  Դյուրաթա Թերափյութիքս 
Հոլդինգ Ս.Վ, 190 Elgin Avenue, George Town, 
Grand  Cayman KY1-9005, Cayman Island (KY), KY
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ալերգան 
Ֆարմասյութիքալս Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ, 
Clonshaugh Business & Technology Park, 
Coolock, Dublin 17, Ireland, IE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         26.04.2019

____________________

Գրանցում No 2220
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11743
73 (1) Իրավատեր  ԷյչԷյչՋի Գլոբլ Դիզայնս ԼԼՔ, 
1925 Eastchester Drive, High Point, NC 27265, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԷյչԷյչՋի ԱյՓիՔո, 
ԼԼՔ, 1411 Broadway, Fourth Floor, New York, New 
York 10018, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է              30.04.2019

____________________

Գրանցում No 2221
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No IR 1126036
73 (1) Լիցենզատու  Անհատ Ձեռներեց 
Բոգուսլավսկայա Կարինա Իրեկովնա, dom 1, 
ul. Bogataya, d. Matyushino, Laishevsky municipal 
district, RU-422624 Republic of Tatarstan, RU
73 (2) Լիցենզառու   Ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«ՆԷՖԻՍ-ԲԻՈՊՐՈԴՈՒԿՏ», dom 1, ul. Lasko-
vaya, selo Usadi, Laishevsky r-n, RU-422610 
Republic of Tatarstan, RU
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը    լիցենզիայի 
գործողության ժամկետը տրված է 15.01.2020թ.-
ից մինչև 15.01.2021թ. ժամանակահատվածի  
համար:
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        30.04.2019

____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

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

  441U          29.10.2018

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2998                19.10.2018
3095     16.10.2018
3158  19.10.2018
3159  19.10.2018
3160  19.10.2018
3171  30.10.2018
3174  25.10.2018
3210  24.10.2018
3211  24.10.2018

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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(51) 2019.01 (11) 3291 (13) A
A61K35/00

(21) AM20190008 (22) 01.02.2019
(72) Гагик Нерсисян (AM), Армануш Аракелян 
(AM), Левон Нерсисян (AM) 
(73) “Шушинский Технологический Университет” 
фонд, Республика Арцах,  Шуши, Ашот Бекори 
4 (AM), ЗАО “Институт водных проблем и 
гидротехники имени академика И.В. Егиазарова”, 
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM) 
(54) Противовоспалительная мазь комбини-
рованного действия
(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности, к противовоспалительным мазям 
комбинированного действия.

Мазь комбинированного действия 
включает облепиховое масло, пчелиный воск, 
прополис, спермацет, масло семян амаранта 
и масло косточки абрикоса, при следующем 
соотношении компонентов, мас. %: облепиховое 
масло – 9,0-11,0; пчелиный воск – 5,0-6,0; 
прополис 18,0-21,0; спермацет – 5,0-6,0, масло 
семян амаранта – 4,0-7,0 и масло косточки 
абрикоса – остальное.

Расширяется ассортимент противовос пали-
тельных мазей комбинированного действия.

____________________

(51) 2019.01 (11) 3292 (13) A
B23B 51/00

(21) AM20190013 (22) 05.02.2019
(72) Марим Баласанян (AM), Борис Арменович 
Баласанян (AM), Армен Аршакян (AM), Арам 
Баласанян (AM), Альберт Багдиян (AM), Борис 
Сергеевич Баласанян (AM), Оганес Оганесян 
(AM) 
(73) Фонд “Национальный политехнический 
университет Армении”, 0009, Ереван, Терьяна 
105 (AM) 
(54) Спиральное сверло
(57) Изобретение относится к вращающимся 
инструментам, предназначенным для меха-
нической обработки материалов с различной 
вязкостью, в частности, к спиральным сверлам, 
и может быть использовано в разных сферах 

машиностроения – в труднообрабатываемых 
металлах, в металлополимерных компози-
ционных материалах, а также в медицине – для 
высокоскоростной обработки сквозных и глухих 
отверстий в костных тканях.

Спиральное сверло содержит два 
режущих пера, две спиральные стружко-
удаляющие канавки, содержащие спираль ные 
стружкоразделительные канавки. Стружкораз-
делительные канавки выполнены в виде 
прилегающих друг к другу канавок треугольного 
сечения, близкие к оси сверла стороны которых 
выполнены под углом наклона 3° – 5° в сторону 
оси сверла. Стружкоразделительные канавки, 
выполненные в одной из стружкоудаляющих 
канавок, по отношению стружкораздели-
тельных канавок, выполненных в другой из 
стружкоудаляющих канавок, по направлению 
условных кромок перьев смещены на половину 
ширины стружкоразделительных канавок.

Повышаются период стойкости спираль-
ного сверла и точность обработанного отверстия, 
улучшаются условия удаления стружек из зоны 
обработки и упрощается процесс заточки 
сверла, 2 ил.

____________________

(51) 2019.01 (11) 3293 (13) A
C30B 29/00
H01L 21/00

(21) AM20190011 (22) 05.02.2019
(72) Гагик Айвазян (AM), Сурик Худавердян (AM), 
Левон Ашотович Ахоян (AM) 
(73) Фонд “Национальный политехнический 
университет Армении”, 0009, Ереван, Терьяна 
105 (AM) 
(54) Способ изготовления кремниевого двух-
барьерного фотодетектора
(57) Изобретение относится к области 
светочувствительных полупроводниковых при-
боров и, в частности, может применяться для 
изготовления кремниевых фотодетекторов.

Способ изготовления кремниевого двух-
барьерного фотодетектора, согласно которому 
на диэлектрической подложке получают 

Сведения о выданных патентах
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кремниевый слой n или p-типа, который 
разделяют на боковые изолированные 
светочувствительные области. Там создают 
p-n или n-p переход. Затем формируют 
антиотражающие и контактные покрытия. 
Антиотражающие покрытие формируют из слоя 
черного кремния толщиной 0,3-1,0 мкм. 

Увеличивается светочувствительность 
крем  ниевого двух барьерного фотодетектора 
и расширяется диапазон информационного 
спектра в сторону инфракрасных волн, 5 ил.  

____________________

(51) 2019.01 (11) 3294 (13) A
F04C 15/00

(21) AM20190016 (22) 12.02.2019
(72) Жора Овсепович Малоян (AM), Арман 
Малоян (AM), Рузан Малоян (AM), Жора 
Арманович Малоян (AM), Эдгар Малоян (AM), 
Вараздат Егикян (RU) 
(73) Жора Овсепович Малоян, 0099, Ереван, 
Шинарарнери 27, кв. 55 (AM), Арман Малоян, 
0099, Ереван, Шинарарнери 27, кв. 55 (AM) 
(54) Лопастный насос
(57) Изобретение относится к области 
гидравлики, в частности, к конструкции 
лопастного насоса.

Вращающийся участок насоса содержит вал, 
барабанный ротор, неподвижно установленный 
на нем цилиндрический корпус и неподвижно 
прикрепленные на нем радиальные лопасти. 
Лопасти охвачены неподвижным кожухом, 
содержащим емкость с жидкостью. Часть 
вращающегося участка до вала погружена в 
жидкость, на другой непогруженной части, 
в кожухе, до низа лопастей неподвижно 
прикреплена полукруговая жестяная направ-
ляющая. На двух сторонах направляющей 

установлены круговые опорные пластины. 
Направляющая приближена к лопастям. Кожух 
установлен на емкости с жидкостью. Через кожух 
проведена наклонная труба для нагнетания 
вверх жидкости, присоединенная к верхнему 
концу направляющей, а для приведения в 
движение вращающегося участка на двух 
сторонах вала установлены вариатор-редуктор 
и электродвигатель.

Расширяется область применения, 
создается возможность для нагнетания жидкости 
из низшего положения в более высокое, 
уменьшаются затраты энергии, упрощается 
конструкция, облегчается процесс эксплуатации 
и повышается производительность, 5 ил.

____________________

(51) 2019.01 (11) 3295 (13) A
G01N 33/00

(21) AM20190005 (22) 23.01.2019
(72) Лазарь Есаян (AM), Ваге Азатян (AM) 
(73) Лазарь Есаян, 0056, Ереван, Нансена 13, 
кв. 21 (AM), Ваге Азатян, 0002, Ереван, Лео 12, 
кв. 3 (AM) 
(54) Способ отделения муцина из ротовой 
жидкости
(57) Изобретение относится к области меди-
цины, в частности, к способу отделения муцина 
из ротовой жидкости.

Для оседания муцина к 1 мл ротовой жид-
кости добавляют 91,75 мкл / мл физиологи ческий 
раствор лидазы, смешивают. Полученную смесь 
выдерживают при комнатной температуре 
в течение 2-3 часов, после чего происходит 
оседание муцина, а с надосадочной жидкостью 
проводят необходимые исследования.

Упрощается метод анализа, обеспечивая 
высокую точность и производительность.

____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
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(51) 2019.01 (11) 550  (13) U
A01M 7/00

(21) AM20170130U (22) 01.11.2017
(72) Сережа Папян (AM) 
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьяна 74 (AM) 
(54) Бак опрыскивателя трактора
(57) Полезная модель относится к 
сельскохозяйственному машиностроению, в 
частности, к баку тракторного опрыскивателя.

Бак опрыскивателя трактора имеет 
горловину- для наполнения жидкости, нивелир 
и выпускное отверстие. Дно бака осуществлен 
в виде пирамиды, угол между гранями 
которого на горизонтальной плоскости, больше 
максимального угла склона предназначенного 
для работы опрыскивателя.

Повышается производительность, улуч-
шаются эксплуатационные индексы, 2 ил.

____________________

(51) 2019.01 (11) 551  (13) U
A61K9/00

(21) AM20190009U (22) 01.02.2019
(72) Гагик Нерсисян (AM), Геворг Акобян (AM), 
Дианна Аванесян (AM), Левон Нерсисян (AM) 
(73) “Шушинский Технологический Университет” 
фонд, Республика Арцах,  Шуши, Ашот Бекори 
4 (AM), ЗАО “Институт водных проблем и гидро-
техники имени академика И.В. Егиазарова”, 
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM) 
(54) Средство для ухода за кожей
(57) Полезная модель относится к области 
косметологии, в частности, к средствам для 
ухода за кожей. 

Сведения о выданных патентах

Средство содержит следующие компо-
ненты, мас.%: глицерин–13,0-15,0, спермацет 
- 13,0-15,0, куркуму -3,0-4,0; порошок мела 
-  5,0-6,0; окись титана -  2,5-4,5; масло какао 
- 13,0-15,0; масло косточки облепихи - 8,0-
9,0; эфирное масло сельдерея - 6,0-8,0; масло 
миндаля 5,0-6,0 и вазелин – остальное. 

Усиливаются питательные и антисеп-
тические свойства.

____________________

(51) 2019.01  (11) 552 (13) U
A61K9/00

(21) AM20190010U (22) 01.02.2019
(72) Гагик Нерсисян (AM), Андреас Абагян (AM), 
Левон Нерсисян (AM) 
(73) “Шушинский Технологический Универ-
ситет” фонд, Республика Арцаха,  Шуши, 
Ашот Бекори 4 (AM), ЗАО “Институт водных 
проблем и гидротехники имени академика И.В. 
Егиазарова”, 0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM) 
(54) Средство для ухода за кожей
(57) Полезная модель относится к области 
косметологии, в частности, к средствам для 
ухода за кожей.

Средство содержит следующие компо-
ненты, мас.%: глицерин – 6,0-8,0; спермацет – 
13,0-16,0; воск - 3,0-5,0; глину - 5,0-6,0; масло 
косточки граната - 14,5-16,5; масло какао - 5,0-
6,0; масло косточки абрикоса - 14,0-15,5; масло 
шиповника - 4,0-6,0; масло косточки облепихи 
- 9,0-11,0; масло оливковое -  9,0-11,0 и вазелин 
– остальное. 

Усиливаются питательные и антисеп ти-
ческие свойства.

____________________



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) 498 (13) S 
(21) 20190004  (22) 05.02.2019
(72) Степан Азарян (AM) 
(73) ООО «Артстеп» (AM) 
(74) В. Петросян
(54) Бутылка в форме глобуса (2 варианта)

____________________

(51) 14-03 (11) 499 (13) S 
(21) 20190009  (22) 12.04.2019
(72) Рудольф  Саргсян (AM) 
(73) Рудольф Саргсян, Ереван, Нор-Норк 7-ой 
массив, дом 36, кв. 5 (AM) 
(54) Усилитель звука пассивный

____________________

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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