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ԳՅՈՒՏԵՐԳՅՈՒՏԵՐ



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

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

(51) 2020.01  (11) 3418 (13) A
G01R 27/00

(21) AM20200070 (22) 17.08.2020
(72) Բորիս Մամիկոնյան (AM), Խորեն Մամի-
կոնյան (AM) 
(73) Բորիս Մամիկոնյան, 3103, Գյումրի, Մ. 
Մկրտչյան 2 (AM), Խորեն Մամիկոնյան, 3103, 
Գյումրի, Մ. Մկրտչյան փ. 2 (AM) 
(54) Ինդուկտիվության կոճի բարորակության 
որոշման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրաչափողա-
կան տեխնիկային, մասնավորապես՝ փոփոխա-
կան հոսանքով էլեկտրական շղթաների 
պարամետրերի որոշմանը:

Համաձայն ինդուկտիվության կոճի 
բարորակության որոշման եղանակի 
ինդուկտիվության կոճով, փոփոխական 
հոսանքի աղբյուրով, գործութային 
ուժեղարարով և հենակային ռեզիստորով 
կազմում են չափման շղթա: Շղթան սնում են 
փոփոխական հոսանքով: Ինդուկտիվության 
կոճը միացնում են գործութային ուժեղարարի 
հետադարձ կապի շղթայում՝ նրա շրջող մուտքի 
և ելքի միջև, գործութային ուժեղարարի շրջող 
մուտքը միացնում են փոփոխական հոսանքի 
աղբյուրի առաջին սեղմակին, չշրջող մուտքը՝ 
չափման շղթայի ընդհանուր հաղորդալարին: 
Հենակային ռեզիստորը միացնում են 
փոփոխական հոսանքի աղբյուրի երկրորդ 
սեղմակի և գործութային ուժեղարարի չշրջող 
մուտքի միջև: Չափում են փուլային շեղման 
անկյունը գործութային ուժեղարարի ելքային 
լարման և հենակային ռեզիստորի լարման 
միջև, ապա որոշում են կոճի բարորակությունը 
ըստ առաջարկվող բանաձևի:

Բարձրացվում է ինդուկտիվության կոճի 
բարորակության որոշման ճշգրտությունը, 1 նկ.:

____________________

(51) 2020.01 (11) 3419 (13) A
G01R 27/00

(21) AM20200071 (22) 17.08.2020
(72) Բորիս Մամիկոնյան (AM), Խորեն Մամի-
կոնյան (AM) 
(73) Բորիս Մամիկոնյան, 3103, Գյումրի, Մ. 
Մկրտչյան 2 (AM), Խորեն Մամիկոնյան, 3103, 
Գյումրի, Մ. Մկրտչյան 2 (AM) 
(54) Կոնդենսատորի դիէլեկտրական կորուստ-
ների անկյան տանգենսի որոշման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրաչափողական 
տեխնիկային և կարող է օգտագործվել ինչպես 
կոնդենսատորների, այնպես էլ տարբեր 
էլեկտրամեկուսիչ նյութերի դիէլեկտրական 
կորուստների անկյան տանգենսը որոշելու 
համար:

Ըստ եղանակի կոնդենսատորով, 
փոփոխական հոսանքի աղբյուրով, հենակային 
ռեզիստորով և գործութային ուժեղարարով 
կազմում են չափման շղթա: Շղթան սնում 
են փոփոխական հոսանքով: Հենակային 
ռեզիստորը միացնում են գործութային 
ուժեղարարի հետադարձ կապի շղթայում՝ 
նրա շրջող մուտքի և ելքի միջև: Գործութային 
ուժեղարարի շրջող մուտքը միացնում են 
փոփոխական հոսանքի աղբյուրի առաջին 
սեղմակին, իսկ չշրջող մուտքը՝ չափման շղթայի 
ընդհանուր հաղորդալարին: Կոնդենսատորը 
միացնում են փոփոխական հոսանքի աղբյուրի 
երկրորդ սեղմակի և գործութային ուժեղարարի 
չշրջող մուտքի միջև: Փուլային շեղման 
անկյունը չափում են գործութային ուժեղարարի 
ելքային լարման և կոնդենսատորի լարման 
միջև: Կոնդենսատորի դիէլեկտրական 
կորուստների անկյան տանգենսը որոշում են 
համապատասխան բանաձևով:

Բարձրացվում է կոնդենսատորի դիէլեկ-
տրական կորուստների անկյան տանգենսի 
որոշման ճշգրտությունը, 1 նկ.:   

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

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

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

21
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2020.01  (11) 597 (13) U
A61C 8/00

(21) AM20200075U (22) 28.08.2020
(72) Պատրիկ Պահլավյան (AM), Արմեն 
Մարտիրոսյան (AM) 
(73) Պատրիկ Պահլավյան, 0022, Երևան, 
Ավան-Առինջ, 2-րդ միկրոշրջան, 3/3 շենք, բն.44 
(AM), Արմեն Մարտիրոսյան, 0051, Երևան, 
Կոմիտասի պող., շենք 25, բն. 45 (AM) 
(54) Ատամնային իմպլանտների տեղադրման 
համար վիրաբուժական շաբլոն
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
ատամնային իմպլանտոլոգիային և կարող է 
օգտագործվել եռաչափ նավիգացիոն շաբլոնի 
օգտագործմամբ ատամների իմպլանտացիայի 
համար:

Ատամնային իմպլանտների տեղադրման 
համար վիրաբուժական շաբլոնն ունի 
սևեռաթիթեղ: Շաբլոնի ներքին մակերևույթը 
համընկնելի է պացիենտի համապատասխան 
ծնոտի ատամների մակերևույթին: Շաբլոնը 
պատրաստված է եռաչափ նախատիպավոր-
ման եղանակով պացիենտի ատամների 
անատոմիական առանձնահատկություններին 
համապատասխան` հիմնվելով իմպլանտների 
տեղադրման նախնական համակարգչային 
պլանավորման վրա ըստ համակարգչային 
շերտագրության տվյալների, և պացիենտի 
ատամների վրա կոշտ սևեռման 
հնարավորությամբ: Սևեռաթիթեղի վերին 
մասում կատարված են անցքեր, որոնց քանակը 
և դասավորությունը համապատասխանում են 
իմպլանտների տեղադրման պլանին: Անցքերում 
տեղադրված են ուղղորդիչ ականոցներ, 
որոնք դիրքավորված են համակարգչային 
պլանավորման արդյունքների համաձայն: 
Ուղղորդիչ ականոցները պատրաստված են 
կապրոլոնից կամ ֆտորոպլաստից: Ականոց-
ները կատարված են սևեռաթիթեղի անցքերում 
փականային ամրակման հնարավորությամբ` 

զսպախցուկային կառուցվածքի տեսքով: 
Ականոցների ստորին և վերին մասերում 
կատարված են ելուստներ:

Պարզեցվում է ատամնային իմպլանտների 
տեղադրման համար վիրաբուժական շաբլոնը, 
բարձրացվում է դրա հուսալիությունը և 
նվազեցվում է ինքնարժեքը, 2 նկ.:

____________________

(51) 2020.01 (11) 598 (13) U
F03D 1/00

(21) AM20200067U (22) 28.07.2020
(72) Անդրանիկ Սարգսի Մանուկյան (AM) 
(73) Անդրանիկ Սարգսի Մանուկյան, 2504, 
Կոտայքի մարզ, գ. Բջնի, 1-ին փ, 4-րդ նրբ, 1 
(AM) 
(54) Հողմագեներատոր
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
հողմ էներգետիկային, մասնավորապես` 
քամու էներգիան էլեկտրական էներգիայի 
փոխակերպելուն:

Հողմագեներատորն ունի հորիզոնական 
լիսեռի վրա տեղակայված բանվորական 
անիվ։ Հողմագեներատորն ունի իրան, 
որն իրականացված է միմյանց միակցված  
պարաբոլային մուտքի  և գլանաձև ելքի 
խողովակների տեսքով։ Բանվորական անիվը 
տեղակայված է ելքի խողովակի սկզբնամասում՝ 
պարաբոլային մուտքի խողովակի ֆոկալ 
հարթությունում։ Բանվորական անվի լիսեռին 
անմիջական միակցված է գեներատոր։ Մուտքի 
խողովակի ճակատային մասում ամրակցված 
է պաշտպանիչ ցանց։ Ելքի խողովակում 
բանվորական անվից հետո կատարված 
են շառավղայնորեն տեղակայված ուղղորդ 
թիակներ։   

Բարելավվում է սարքի աշխատանքի 
արդյունավետությունը, 3 նկ.։

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

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

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 21-01 (11) 541  (13) S 
(21) 20200028  (22) 23.09.2020
(72) Բաբկեն Հակոբյան (AM) 
(73) «ՔԻՆԳԼԵՆԴ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 
37, բն. 32 (AM) 
(54) Սեղանի խաղ «Վեյըր իզ իթ»
(55) 
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____________________

(51) 21-01 (11) 542  (13) S 
(21) 20200029  (22) 23.09.2020
(72) Բաբկեն Հակոբյան (AM) 
(73) «ՔԻՆԳԼԵՆԴ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 
37, բն. 32 (AM) 
(54) Սեղանի խաղ «Բեթլքինգ»
(55) 
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____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20190520  (111) 31728
(220) 21.03.2019 (151) 27.11.2020
   (181) 21.03.2029
(730) «Նումա» ՍՊԸ, Երևան, Վազգեն 
Սարգսյան 26/3, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ 
և շինություններ. մետաղյա նյութեր 
ռելսուղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. չհրկիզվող 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր. հանքանյութեր.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր 
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը 
զենք. ածելիներ.

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

դաս 16. թուղթ. ստվարաթուղթ և 
դրանցից պատրաստված իրեր. 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). պլաստմասսե նյութեր 
փաթեթավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման 
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործա-
րարության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ.

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ, ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, մասնավորապես՝ 
սրճարանների ծառայություններ, ռեստո-
րանների ծառայություններ, բարերի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20190527  (111) 31729
(220) 22.03.2019 (151) 27.11.2020
   (181) 22.03.2029
(730) «Նումա» ՍՊԸ, Երևան, Վազգեն 
Սարգսյան 26/3, AM 
(442) 17.06.2019
(540) 

(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ 
և շինություններ. մետաղյա նյութեր 
ռելսուղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. չհրկիզվող 
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պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր. հանքանյութեր.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր 
իրեր, պատառաքաղներ և գդալներ. սառը 
զենք. ածելիներ.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր. ոսկերչական 
իրեր, զարդեր, թանկարժեք քարեր, 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և 
դրանցից պատրաստված իրեր. 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). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ  (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման 
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր.

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

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ, ժամանակա-
վոր բնակատեղով ապահովում, մասնավորա-
պես՝ սրճարանների ծառայություններ, 
ռեստորանների ծառայություններ, բարերի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20191498  (111) 31730
(220) 23.07.2019 (151) 27.11.2020
   (181) 23.07.2029
(730) Իրինա Փահլևանյան Գուրգենի, Երևան, 
Լեռ Կամսար 30/2, բն. 36, AM 
(442) 02.09.2019
(540) 

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

դաս 28. խաղալիքներ.
դաս 30. քաղցրավենիք:

____________________

(210) 20191510  (111) 31731
(220) 24.07.2019 (151) 27.11.2020
   (181) 24.07.2029
(730) «Բոլտոն» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ 
Մերձավան, AM 
(442) 16.08.2019
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական խնամքի միջոցներ 

անձնական հիգիենայի համար. գործվածք-
ները լվացող նյութեր. օճառի փոշի, բացառու-
թյամբ մանկականի. զուգարանակոնքը 
լվացող միջոցներ. ամանեղեն լվացող 
մեքենաների լվացող միջոցներ. ապակի 
մաքրող պատրաստուկներ. լոսյոններ մազերի 
համար, բացառությամբ մանկականի. 
շամպուններ և լավորակիչներ, բացառությամբ 
մանկականի. զուգարանը մաքրող միջոցներ. 
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զուգարանի օճառներ, բացառությամբ 
մանկականի. օծանելիք. անուշահոտ օճառներ, 
բացառությամբ մանկականի. օծանելիքի 
օճառներ, բացառությամբ մանկականի. 
օծանելիքի ջուր. անուշահոտ ջուր. անուշահոտ 
անձեռոցիկներ, բացառությամբ մանկա-
կանի. անուշահոտ տալկ, բացառությամբ 
մանկականի. մաշկի անուշահոտ լոսյոններ, 
բացառությամբ մանկականի. անուշահոտ 
քսուքներ, բացառությամբ մանկականի. 
մաշկի բուրավետ լոսյոններ, բացառությամբ 
մանկականի. պարֆյումերիային արտադրանք 
և բուրմունքներ. անձնական օգտագործման 
հոտազերտիչներ. անձնական օգտագործման 
միջոցներ քրտնելու դեմ. հոտազերծիչներ 
մաշկի խնամքի համար. հոտազերծող 
օճառներ, բացառությամբ մանկականի. 
գնդիկավոր հոտազերծիչներ (արդուզարդի 
պարագաներ). կոսմետիկական միջոցներ, 
բացառությամբ մանկականի. մաշկի յուղեր 
(կոսմետիկական միջոցներ), բացառությամբ 
մանկականի. մաշկի լոսյոն-կրեմներ 
(կոսմետիկական միջոցներ), բացառությամբ 
մանկականի. գիշերային կրեմներ (կոս-
մետիկական միջոցներ), բացառությամբ 
մանկականի. մարմնի յուղեր (կոսմետիկական 
միջոցներ), բացառությամբ մանկականի. 
հարդարանքի կաթ (կոսմետիկական 
միջոցներ). մուս (կոսմետիկական միջոցներ). 
արևապաշտպան յուղեր (կոսմետիկա կան 
միջոցներ),  բացառությամբ մանկականի. 
դեմքի երանգներ (կոսմետիկական միջոցներ). 
մաշկի դիմակներ (կոսմետիկական միջոցներ). 
եթերային յուղեր, բացառությամբ մանկականի. 
մաշկը խնամելու համար եթերային յուղեր, 
բացառությամբ մանկականի. հեղուկ օճառ, 
բացառությամբ մանկականի. լվացքի հեղուկ 
օճառ, բացառությամբ մանկականի. ափսեների 
համար հեղուկ օճառ. կոսմետիկական 
օճառներ, բացառությամբ մանկականի. 
օճառներ, բացառությամբ մանկականի. 
շերտազատողներ (կոսմետիկական միջոցներ). 
օճառի հիմքով արտադրանք, բացառությամբ 
մանկականի. օճառներ մաշկի խնամքի համար, 
բացառությամբ մանկականի. դեմքի և ձեռքերի 
համար հեղուկ օճառներ, բացառությամբ 

մանկականի. նախապես խոնավացրած 
կոսմետիկ սրբիչներ, բացառությամբ 
մանկականի. կոսմետիկական լոսյոններով 
տոգորված անձեռոցիկներ, բացառությամբ 
մանկականի. կոսմետիկական միջոցներով 
տոգորված անձեռոցիկներ, բացառությամբ 
մանկականի. դիմահարդարումը հեռացնող 
պատրաստուկներով տոգորված անձեռոցիկներ. 
լվացող միջոցներով տոգորված ջնջոցներ 
մաքրելու համար. նախապես թրջած կոսմետիկ 
սրբիչներ, բացառությամբ մանկականի. 
հարդարանքի (արդուզարդի) տալկ. մազերի ժել, 
բացառությամբ մանկականի. լաքեր մազերի 
համար. մազերի մուսեր. պատրաստուկներ 
մազերին փայլ հաղորդելու համար. մազերի 
լավորակիչներ. կենցաղային օգտագործման 
համար լվացող միջոցներ. կենցաղային մաքրող 
միջոցներ. մաքրող նյութեր մետաղների համար. 
մաքրող նյութեր ձեռքերի համար. ավտոմոբիլի 
մաքրող նյութեր. պատրաստուկներ 
ջրհորդանները մաքրելու համար. կահույքը 
մաքրող նյութեր. պատրաստուկներ ջեռոցը 
մաքրելու համար. պատրաստուկներ մաքրելու 
համար. պատրաստուկներ տրանսպորտային 
միջոցների մաքրման համար. պատրաստուկներ 
ապակու մաքրման համար. պատրաստուկներ 
լոգարանի մաքրման համար. դետերգենտներ 
(լվացող նյութեր), ոչ արտադրության մեջ 
օգտագործման համար. կենցաղային մաքրման 
համար լվացքի նյութեր. ավտոմոբիլի լվացող 
նյութեր. լվացքի օճառ, բացառությամբ 
մանկականի. ափսեները լվալու հեղուկ.

դաս 5. օդի հոտազերծիչներ. հականեխիչ 
մաքրող նյութեր:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

____________________

(210) 20191758  (111) 31732
(220) 29.08.2019 (151) 27.11.2020
   (181) 29.08.2029
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտ վետ -
ստվեն  նոստյու «Նեվիննոմիսսկիյ մաս-
լոեկստռակցիոննիյ զավոդ», RU 
(442) 16.09.2019
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(511) 
դաս 29. միս. անկենդան ձուկ. անկենդան 

թռչուն. որսամիս. մսային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). պահածոյացված. չորացված.  
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն 
և մրգեր. դոնդող. մուրաբաներ. կոմպոտներ. 
ձվեր. կաթ և կաթնամթերք.

դաս 35. գովազդ. բիզնեսի կառավարում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 39. փոխադրում. ապրանքների 
փաթեթավորում և պահպանություն. ճանապար-
հորդությունների կազմակերպում:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20192008 (111) 31733
(220) 03.10.2019 (151) 27.11.2020
   (181) 03.10.2029
(730) «Մեգա գեյմ» ՍՊԸ, Երևան, 0056, Նոր 
Նորք, Գայի պող. 16, AM 
(442) 16.10.2019
(540) 

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

դաս 41. զվարճանքի (ատրակցիոնների) 
զբոսայգիների ծառայություններ.  զվար-
ճությունների ծառայություններ. զվար-
ճությունների կազմակերպում հյուրերի 
համար. կինոստուդիաների ծառայություններ. 
կինոթատրոնների ծառայությունների տրա-
մադրում. մրցույթների կազմակերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի). զվարճալի 
ռադիոհաղորդումներ. հեռուստատեսային 
զվարճալի հաղորդումներ.  ակումբների 
ծառայություններ (զվարճություն կամ 
կրթություն). տեղեկատվություն զվարճության 
հարցերով. հանգստի ճամբարների ծառա-
յություններ (զվարճություններ). գիշե րային 
ակումբ-սրճարանների ծառայութ յուններ 
(զվար ճություններ). զգեստավորված դիմակա-
հանդեսների կազմակերպում զվարճությունների 
համար. չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում 
«տեսանյութ ըստ պահանջի» ծառայության 
միջոցով.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ.) սրճարանների ծառայություն-
ներ. նախաճաշարանների ծառայություններ. 
քեմպինգների ծառայություններ. ճաշարան-
ների ծառայություններ հիմնարկներում 
կամ ուսումնական հաստատություն-
ներում. ռեստորանների ծառայություններ. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառա յություններ. 
բարերի ծառայություններ. 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20192297  (111) 31734
(220) 12.11.2019 (151) 27.11.2020
   (181) 12.11.2029
(730) «Հոմ շին» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
4-րդ թաղ. 48/27, AM 
(442) 02.12.2019
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(540) 

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

դաս 35. ապրանքների մեծածախ և 
մանրածախ վաճառք.

____________________

(210) 20192372  (111) 31735
(220) 20.11.2019 (151) 27.11.2020
   (181) 20.11.2029
(730) Փեթրովոլլ Լիմիթիդ, VG 
(442) 01.02.2020
(540) 

(511) 
դաս 4. ոչ քիմիական հավելանյութեր 

շարժիչային վառելիքի համար.  տեխնիկական 
ճարպեր. տեխնիկական յուղեր. քսանյութեր. 
թանձր քսուքներ. քսայուղեր. շարժիչի յուղ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20192429  (111) 31736
(220) 26.11.2019 (151) 27.11.2020
   (181) 26.11.2029

(730) Նազենի Հովհաննիսյան, Երևան, Կոմի-
տաս 32/8, բն. 46, AM 
(442) 16.12.2019
(540) 

(511) 
դաս 35. ինտերակտիվ գովազդ համա-

կարգչային ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). հեռուստա-
մարքեթինգի ծառայություններ. գործարար 
և առևտրային հարաբերությունների ոլորտ-
ներում տեղեկատվության տրամադրում. 
ապրանքներ և ծառայություններ գնողների և 
վաճառողների համար առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
շուկայի հետախուզական ծառայություններ. 
գովազդային նյութերի տարածում. ապրանքների 
ցուցադրում. գովազդային նյութերի առաքում. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. գովազդ. ռադիոգովազդ.

դաս 40. սննդամթերքի և ըմպելիքների 
պահածոյացում. հացի արտադրություն ըստ 
պատվերի.

դաս 41. տեքստային նյութերի հրապա-
րակում, բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
կրթադաստիարակչական ծառայու թյուններ. 
շոուների արտադրություն. հեռուստատեսային, 
ռադիո, ինտերնետային հաղորդումներ, այդ 
թվում՝ կայքերում, սոցիալական կայքերում, 
տարբեր հարթակներում ցուցադրելու համար. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում. լուսանկարչություն. 
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
մասնագիտական վերապատրաստում. ոչ 
բեռնելի տեսանյութերի, տեսահոլովակների, 
հաղորդումների առցանց տրամադրում. 
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դաս 43.  խորտկարանների ծառայություն-
ներ. ինքնասպասարկման ռեստորանների 
ծառայություններ. ճաշարանների ծառա-
յություններ հիմնարկներում կամ ուսումնական 
հաստատություններում. սրճարանների ծառա-
յու թյուններ. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). տեղեկություն և խորհրդատվություն 
սննդի պատրաստման հարցերով. անձնական 
խոհարարի ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20192540  (111) 31737
(220) 09.12.2019 (151) 27.11.2020  
   (181) 09.12.2029
(730) «Տելեգրամ» ՖԶ-ԼԼՍ, AE 
(442) 14.01.2020
(540) 

(511) 
դաս 9. պատկերների կամ ձայների 

վերարտադրման, հաղորդման կամ ձայնագրման 
սարքեր. տվյալների մագնիսական կրիչներ. 
ձայնագրման սկավառակներ. տվյալների 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
էլեկտրոնային հաղորդակցման ծրագրային 
ապահովում. ֆայլերի տարածման ծրագրային 
ապահովում. էլեկտրոնային եղանակով 
համակարգիչների, բջջային հեռախոսների, 
անլար և հեռահաղորդակցման ցանցերի 
միջոցով տվյալների, ձայնագրության, 
տեսագրության, պատկերների և գրա-
ֆիկական տարրերի փոխանցման 
համար հաղորդակցական ծրագրային 
ապահովում. ներբեռնվող համակարգչային 
ծրագրային ապահովում պատկերների, 
գրաֆիկական տարրերի, ձայագրությունների, 
տեսագրությունների և տեքստերի համար. 
ներբեռնվող համակարգչային ծրագրեր՝ 
էլեկտրոնային հաղորդակցման համար. 
ներբեռնվող համակարգչային ծրագրային 
ապահովում՝ կոդավորման համար. կոդա-
վորման սարքավորումներ. տեքստային, 
տեսա- և ձայնային հաղորդման և ցուցադրման, 
դյուրակիր էլեկտրոնային սարքավորումների 

միջոցով տեքստային, պատկերային և 
ձայնային հաղորդման համար համակարգչային 
սարքավորանք և ծրագրային ապահովում. 
ներբեռնելի ծրագրային ապահովում 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով համակարգչային հավելվածների 
մուտքի և կառավարման համար. ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրային ապահո-
վում համաշխարհային համակարգչային 
ցանցի միջոցով տեքստերի, տվյալների, 
պատկերների, գրաֆիկական տարրերի, 
տեսա- և ձայնագրությունների որոնման, 
տեղորոշման, կուտակման, համարակալման, 
փոխկապակցման, ուղղորդման, ձեռք բերման, 
ներբեռնման, ընդունման, կոդավորման,  
վերծանման, միացման, պահպանման և 
կազմակերպման համար. համացանցային 
բրաուզերի ծրագրային ապահովում. ձեռքի 
էլեկտրոնային սարքավորումների համար 
վեբ-բրաուզերի ծրագրային ապահովում. 
ներբեռնելի բջջային հավելվածներ երրորդ 
անձանց հետ նամակագրության և ապահով 
հաղորդակցման համար՝ հնարավոր 
դարձնելով պատկերների, ձայնա-, լսա- 
և այլ մուլտիմեդիա բովանդակության 
փոխանցումը. ներբեռնելի համացանցային 
բրաուզերի ծրագրային ապահովում. 
ներբեռնվող համակարգչային ծրագրային 
ապահովում  համակագիչների, դյուրակիր 
համակարգիչների և բջջային հաղորդակցման 
սարքերի միջոցով համացանցին բջջային 
մուտքը ընդլայնելու համար. համակարգչային 
և բջջային սարքավորումների ծրագրային 
ապահովում` համակարգիչների, դյուրակիր 
համակարգիչների և բջջային հաղորդակցման 
սարքերի միջոցով մուտքը դեպի ցանցային 
և համացանցային հավելվածներ 
ընդլայնելու համար. համակարգչային և 
բջջային սարքավորումների ծրագրային 
ապահովում` համակարգիչների, դյուրակիր 
համակարգիչների և բջջային հաղորդակցման 
սարքերի վերբեռնման և ներբեռնման 
հնարավորություններն ընդլայնելու համար. 
ներբեռնելի ծրագրային ապահովում 
հաղոր դագրության, ֆայլերի տարածման, 
հաղորդակցման, էլեկտրոնային ճանապարհով 
փոխանցված տվյալների, ձայնագրությունների, 
տեսապատկերների և գրաֆիկական տարրերի  
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համար, համակարգիչների, հեռախոսների, 
անլար հեռահաղորդակցման ցանցերի և 
ներբեռնվող համակարգչային ծրագրային 
ապահովման համար, որը նախատեսված 
է պատկերներ, գրաֆիկական տարրեր, 
ձայնագրություններ, տեսագրություններ և 
տեքստեր մշակելու համար.

դաս 38. հեռահաղորդակցում. հեռա-
հաղորդակցման ծառայություններ, մասնա-
վորապես՝ հեռահաղորդակցման ցանցերի 
միջոցով տվյալների փոխանցում և ստացում, 
համակարգիչների և հեռահաղորդակցման 
ցանցերի միջոցով հասանելի ձայնի, տվյալ-
ների, ձայնագրությունների, տեսանյութերի, 
տեքստերի և գրաֆիկական տարրերի 
էլեկտրոնային փոխանցում. էլեկտրոնա-
յին հաղորդագրության ծառայություններ. 
բջջային հեռախոսներով հաղորդակցման 
ծառայություններ. էլեկտրոնային հաղոր-
դակցման ծառայություններ. տվյալների 
էլեկտրոնային փոխանցում. կենտրոնացված 
ֆայլերում էլեկտրոնային տարբերակով 
պահպանված տվյալներին և փաստաթղթե-
րին մուտքի ապահովում հեռահար խորհրդակ-
ցության համար. տվյալների, ձայների և 
պատկերների պաշտպանված փոխանցում. 
հեռահաղորդակցման միջոցով տվյալների, 
ձայների և պատկերների փոխանցում և 
տարածում. վիրտուալ թվայնացված միջա-
վայրի ապահովում` համացանցի միջոցով 
մուտքի հնարավորությամբ. համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի օգտագործմամբ 
տեքստերի, տվյալների, պատկերների, 
գրաֆիկական տարրերի, ձայնագրությունների 
և տեսանյութերի էլեկտրոնային փոխանցում` 
բջջային էլեկտրոնային հաղորդակցման 
սարքերի միջոցով. օգտատիրոջ համար 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
մուտքի ապահովում. hաղորդակցման 
ծառայություններ տեքստերի, պատկերների, 
ձայնագրությունների, տեսանյութերի և տվյալ-
ների փոխանցման, պահպանման, մուտքի, 
ստացման, ներբեռնման, տարածման, 
հեռարձակման, հաղորդակից դարձնելու, 
ցուցադրման, չափանշման, անդրադարձման 
և փոխադրման համար՝ հեռահաղորդակցման 
ցանցերի, անլար հաղորդակցման ցանցերի 
և համացանցի միջոցով. լուսանկարների, 

տեսանյութերի, տեքստերի, տվյալների 
փոխանցման և այլ էլեկտրոնային աշխա-
տանքների համար առցանց զրույցի 
տարածքների, համացանցային ֆորումների 
և առցանց համայնքների ապահովման 
ծառայություն. առցանց ֆորումի ապահովում՝ 
ընդհանուր հետաքրքրություններով օգտա-
տերերի շրջանակներում հաղորդա գրու-
թյունների փոխանցման համար. բազմաթիվ 
օգտատերերի մուտքի ապահովում դեպի 
համաշխարհային համակարգչային տեղեկա-
տվական համակարգ. առցանց զրույցի 
տարածքների և հաղորդագրությունների 
էլեկտրոնային տախտակների ապահովում 
ընդհանուր հետաքրքրություններով օգտա-
տերերի միջև հաղորդագրությունների 
փոխանցման համար. մուտքի ապահովում 
դեպի առցանց տեղեկատուներ. տվյալների 
բազաներ. առկա միջոցառումների կայքեր. 
բլոգներ և առցանց հղման նյութեր. 
հեռահաղորդակցման կապի ծառայությունների 
միջոցով մուտքի ապահովում դեպի ածանցյալ 
սարքավորումներ կամ էլեկտրոնային 
սարքավորումներ՝ բջջային հեռախոսների, 
սմարթֆոնների, դյուրակիր էլեկտրոնային 
սարքերի, դյուրակիր թվայնացված սարքերի, 
պլանշետների կամ համակարգիչների միջև 
պատկերների, հաղորդագրությունների, 
ձայնա-, տեսա- և մուլտիմեդիային ստեղծա-
գործությունների փոխանցման համար. 
համացանցի կամ այլ համակարգիչների 
կամ հաղորդակցման ցանցերի միջոցով 
ձայնա-, տեսա- և ձայնատեսանյութերի 
հեռարձակում. վեբքաստերի (վեբ-կայքերի 
տեսաձայնագրությունների) հեռարձակումներ. 
համակարգիչների միջոցով տվյալների և 
փաստաթղթերի էլեկտրոնային փոխանցում. 
էլեկտրոնային փոխանցման միջոցով 
տվյալների և հաղորդագրությունների առաքում. 
համացանցի միջոցով ձայնա- և տեսա- 
հեռարձակման ծառայություններ. համացանցի 
միջոցով ներբեռնված, հրապարակված և 
պիտակված ձայնագրությունների, տեքս-
տային և տեսաձայնային նյութերի, 
էլեկտրոնային եղանակով փոխանցվող 
ձայնագրությունների, տեքստային և տեսա-
ձայնային հոլովակների  ձայնա- և տեսա- 
հեռարձակման ծառայություններ. առցանց 
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պայմանների ապահովում այլ համակարգչային 
օգտատերերի հետ իրական ժամանակում 
հաղորդակցման համար և ընդհանուր 
հետաքրքրության թեմաներին վերաբերող 
հաղորդագրությունների էլեկտրոնային տախ-
տակների ապահովում. համակարգչային 
օգտատերերի միջև հաղորդագրությունների 
փոխանցման համար առցանց ֆորումների 
ապահովում. ձայնային հաղորդագրության 
ծառայությունների ապահովում. համաշ-
խարհային համակարգչային ցանցի մուտքի 
ապահովում. տեսանյութի հեռարձակման 
ծառայություններ համացանցի և այլ հաղոր-
դակցական ցանցերի միջոցով՝ ցուցադրելով այլ 
անձանց կողմից ներբեռնված, հրապարակված 
և պիտակված տեսանյութերը.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և 
դրանց առնչվող դիզայներական ծառայու-
թյուններ. համակարգչային սարքա-
վորումների պատրաստում և ծրագրային 
ապահովման ծրագրավորում. տեխնիկական 
աջակցության ծառայություններ, մասնա-
վորապես՝ համակարգչային ծրագրային 
ապահովման հետ կապված խնդիրների 
լուծում. համակարգչային ծրագրային 
ապահովման և դրանց ձևավորումների հետ 
կապված խորհրդատվություն. տվյալների 
կոդավորման ծառայություններ. տվյալների 
և տեղեկատվության կոդավորում և 
վավերացում. սոցիալական ցանցի համար 
ոչ ներբեռնելի ծրագրային ապահովման 
հավելվածների ժամանակավոր օգտագործ ման 
ապահովում. վիրտուալ համայնքի ստեղծում 
և ձայնագրությունների, տեսանյութերի, 
լուսանկարչական պատկերների, տեքստերի, 
գրաֆիկական տարրերի և տվյալների 
փոխանցում. հավելվածների սպասարկման 
ծառայություն` հավելվավծների ծրագրավորման 
համար նախատեսված ծրագրային ապահովման 
միջոցով, որը ներառում է նաև տեսանյութերի 
միջոցով դեպի տեղադրված օպերացիոն 
համակարգեր և համակարգչային հավելվածներ 
մուտքի ապահովում. առցանց ցանցի հոսթինգ, 
որը հնարավորություն է տալիս օգտատերերին 
մուտք գործել և փոխանակել տեղեկատվական 
նյութեր, տեքստեր, տվյալներ, պատկերներ, 
գրաֆիկական տարրեր, ձայնագրություններ 

և տեսանյութեր. համակարգչային ծառայու-
թյուններ, մասնավորապես՝ որոնման համա-
կարգերի տրամադրում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցում տեղեկատվական 
նյութերի, տեքստերի, տվյալների, պատկեր ների, 
գրաֆիկական տարրերի, ձայնագրությունների, 
տեսանյութերի, պաշարների և կայքերի 
որոնման, տեղորոշման, կուտակման, 
համարակալման, համախմբման, ուղղորդման, 
կազմակերպման և ձեռք բերման համար, 
ինչպես նաև համաշխարհային համակարգչային 
ցանցի միջոցով ապրանքների գնման համար. 
ոչ ներբեռնելի ծրագրային ապահովման 
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում՝ 
համաշխարհային համակարգչային ցանցում 
տեղեկատվական նյութերի, տեքստերի, 
տվյալների, պատկերների, գրաֆիկական 
տարրերի, ձայնագրությունների, տեսանյու-
թերի, պաշարների և կայքերի որոնման, 
տեղորոշման, կուտակման, համարակալման, 
համախմբման, ուղղորդման կազմակերպման 
և ձեռք բերման համար. համակարգ-
չային ծառայություններ, մասնավորապես՝ 
մուտքի ապահովում դեպի սոցիալական 
ցանցերի ծառայություններ երրորդ անձանց 
տեղեկատվական նյութերի, լուսանկարների, 
տեսանյութերի, տեքստերի, տվյալների, 
պատկերների, վեբ-կայքերի և այլ էլեկտրոնային 
ստեղծագործությունների համար հոսթին գային 
ծառայություններ. որոնման համակարգերի 
տրամադրում. վեբ-կայքերի հոսթինգային 
ծառայություններ, որը համակարգչային 
օգտատերերին հնարավորություն կտա 
լուսա նկարներ, տեսանյութեր, տեքստեր, 
տվյալներ, պատկերներ և այլ էլեկտրոնային 
ստեղծագործություններ հաղորդելու, պահես-
տա վորելու, ստանալու, ներբեռնելու, 
տարածելու, հեռարձակելու, ցուցադրելու, 
փոփոխելու, հաղորդելու և փոխանակելու 
համար. որոնման հարթակների տրամադրում, 
որպեսզի օգտատերերը կարողանան պատ-
վիրել և ստանալ լուսանկարներ, տեսա-
նյութեր, տեքստեր, տվյալներ, պատկերներ 
և էլեկտրոնային ստեղծագործություններ. 
ինտերակտիվ հոսթինգային ծառայություն-
ներ, որոնք թույլ կտան օգտատերերին 
առցանց հրապարակել և փոխանակել 
իրենց լուսանկարները, տեսանյութերը, 
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տեքստերը, տվյալները, պատկերները. 
օգտատերերի առցանց համայնքի ստեղծում՝ 
քննարկումներին մասնակցելու, հետադարձ 
կապ ստանալու, վիրտուալ համայնքներ 
ձևավորելու և սոցիալական ցանցերի մեջ 
ներգրավվելու համար. համակարգիչներին, 
համացանցին և գաղտնաբառերին առնչվող 
ծրագրային ապահովման սպասարկում և 
թարմացում, և համակարգչին, համացանցին 
ու գաղտնաբառերին առնչվող ռիսկերի 
կանխարգելում. համակարգչային ծրագրերի 
ապահովման ձևավորում և ծրագրավորում. 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
տեղադրում և սպասարկում. համակարգչային 
ծրագրերի ապահովման և սարքավորումների 
վերաբերյալ տեխնիկական տեղեկատվություն 
պարունակող վեբ-կայքերի տրամա դրում. 
համակարգչային սարքավորումների, ծրա-
գրային ապահովման, հավելվածների և 
ցանցի վերաբերյալ խորհրդատվական ծառա-
յություններ. համակարգչային խորհրդա-
տվություն. համակարգչային սարքավորումների 
խնդիրների լուծման համար տեխնիկական 
աջակցության տրամադրում. համակարգչային 
ծրագրավորում. փաստաթղթի տվյալների 
փոխակերպում համակարգչային մեկ 
ձևաչափից մյուսի. թվային տեղեկատվության 
հոսթինգ համակարգչային ցանցում, անլար 
ցանցերում և էլեկտրոնային հաղորդակցման 
ցանցերում. առցանց ցանցերի հոսթինգ, որը 
հնարավորություն է տալիս օգտատերերին 
մուտք գործել և փոխանակել տեղեկատվական 
նյութեր, տեքստ, տեսողական (պատկերային) 
աշխատանքներ, լսողական աշխատանքներ, 
տեսալսողական աշխատանքներ, գրակա-
նության աշխատանքներ, տվյալներ, 
ֆայլեր, փաստաթղթեր և էլեկտրոնային 
աշխատանքներ. որոնման հարթակների տրա-
մադրում օգտատերերին տեղեկատվական 
նյութեր, տեքստ, ձայնա-, տեսա- և 
տեսալսողական տարրեր, գրական ստեղծա-
գործություններ, տվյալներ, ֆայլեր, փաստա-
թղթեր և էլեկտրոնային աշխատանքներ 
որոնելու և ստանալու համար. ոչ ներբեռնելի 
համակարգիչների ծրագրային ապահովման և 
առցանց հարմարությունների ժամանակավոր 

օգտագործման տրամադրում օգտատերերին` 
դեպի համակարգչային ծրագրային ապահովում 
մուտք գործելու և ներբեռնելու համար. առցանց 
ոչ ներբեռնելի համակարգիչների ծրագրային 
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում, որը գեներացնում է ծրագրային 
ապահովման առաջարկություններ՝ հիմնված 
օգտագիրոջ նախընտրություններ վրա. 
համաշխարհային համակարգչային ցանցում 
տվյալներ ձեռք բերելու համար որոնման 
համակարգերի տրամադրում:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20200152  (111) 31738
(220) 31.01.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 31.01.2030
(730) Քաթար Էյըրուեյզ Գրուփ (Քյու.Սի.Էս.Սի), 
QA 
(442) 02.03.2020
(540) 

(526) «SERVICES» բառը և «արաբական» գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն։
(511) 

դաս 16. քարտեր, ամսագրեր (պարբե-
րական), տոմսեր, բլոկնոտներ (նոթատետրեր).

դաս 39. տրանսպորտային ծառայու-
թյուններ. ապրանքների կշռաբաշխում և 
պահպանություն. ճանապարհորդությունների 
կազմակերպում, մասնավորապես՝ ավիա-
փոխադրումներ, կրուիզների կազմակերպում, 
ճանապարհորդությունների տոմսերի ամրա-
գրում, սուրհանդակային ծառայություններ 
(նամակների կամ ապրանքների առաքում), 
ճանապարհորդների փոխադրում, տրանս-
պորտային միջոցների ամրագրում, տեղեկա-
տվություն փոխադրումների հարցերով:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20200193  (111) 31739
(220) 05.02.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 05.02.2030
(730) «Արտագրո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. 
Արտաշատ, Մարքսի 15/6, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(526) «ՍՈՒՊԵՐ», «SUPER» և «СУПЕР» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 1. թունաքիմիկատներ.
դաս 5. պեստիցիդ:

____________________

(210) 20200194  (111) 31740
(220) 05.02.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 05.02.2030
(730) «Արտագրո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. 
Արտաշատ, Մարքսի 15/6, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(511) 
դաս 1. թունաքիմիկատներ.
դաս 5. պեստիցիդ: 

____________________

(210) 20200221  (111) 31741
(220) 06.02.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 06.02.2030
(730) «Սլաիս հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. 
Խաչատրյան 20, բն. 48, AM 
(442) 02.03.2020

(540) 

(526) «CONSULTING» գրառումն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. խորհրդատվական ծառայու-
թյուններ ինքնարժեքի վերլուծության 
միջոցով. խորհրդատվություն գովազդային 
նյութերի տարածման ծառայությունների հետ 
կապված. խորհրդատվություն առևտրային 
աուդիտի ոլորտում. խորհրդատվու թյուն 
գործարարության կազմակերպման և կառա-
վարման հարցերով. խորհրդատվություն 
աշխատակիցների անձնակազմը կառա-
վարելու հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն ապրանքների ցուցադրման 
հարցերով. խորհրդատվություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկություն ների 
կառավարման հարցերում. խորհրդատվություն 
գովազդային նյութերի նորացման և նմուշների 
տարածման հարցերում. խորհրդատվու-
թյուն շուկայի ուսումնասիրության միջո-
ցով. խորհրդատվություն առևտրային 
գործունեության գնահատման հարցերով. 
խորհրդատվություն գովազդային նյութերի 
վարձույթի հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կազմակերպման հար-
ցերով. խորհրդատվություն գովազդային 
տեքստերի հրատարակման հարցերով. 
խորհրդատվություն գովազդային ծառայու-
թյունների կազմակերպման հարցերով 
հասարակական հարաբերությունների բնա-
գավառում. խորհրդատվություն հեռուստա-
գովազդի կազմակերպման հարցերով. 
խորհրդատվություն ցուցափեղկերի ձևա վորման 
հարցերով. խորհրդատվություն գովազդային 
գործակալությունների ծառա յու թյուններից 
օգտվելու հար ցերով. գոր ծա րարության կառա-
վար ման խորհրդատվական ծառայություն-
ներ. խորհրդա տվություն շուկայագիտական 
(մարքե թինգային) հետազոտությունների 
միջոցով. խորհրդատվություն տվյալների 
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ավտոմատացված հիմնապաշարների վար-
ման հարցերով. մասնագիտական խորհրդա-
տվություն գործարարության ասպարեզում. 
խորհրդատվություն տնտեսական կանխա-
տեսման հիման վրա. խորհրդատվություն 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով 
ցուցահանդեսների կազմակերպման հարցերով. 
խորհրդատվություն հասարակական կարծիքի 
հետազոտման հիման վրա. խորհրդատվություն 
գովազդի տեղադրման համար տարածքների 
վարձակալման հարցերով. խորհրդատվություն 
երրորդ անձանց վաճառքի օժանդակության 
հարցերով. խորհրդատվություն տեքստի 
մշակման հարցերով. խորհրդատվություն 
փոստով գովազդի տարածման հար-
ցերով. խորհրդատվություն առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով ցուցա-
հանդեսների կազմակերպման հարցերով. 
խորհրդատվություն համակարգչային ցան-
ցում ինտերակտիվ գովազդի հարցերով. 
խորհրդատվություն զանգվածային տեղեկա-
տվության բոլոր միջոցներում գովազդային 
ժամանակի վարձույթի հարցերով. 
խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
խորհրդատվություն ենթակապալառուի 
ծառայու թյուններից (առևտրային (կոմերցիոն) 
օգտվելու հարցերով. խորհրդատվություն 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրման 
հարցերով. խորհրդատվություն գովազդային 
տեքստերի խմբագրման հարցերով. խորհրդա-
տվություն գովազդի մանրակերտման 
հարցերով. խորհրդատվություն նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպման հարցերով. 
խորհրդատվություն գովազդային ֆիլմերի 
արտադրության հարցերով. խորհրդատվու թյուն 
մարքեթինգի (շուկայավարման) հարցերով. 
խորհրդատվություն հեռուստամարքեթինգի 
ծառայությունների հարցերով. խորհրդա-
տվություն վաճառքի օժանդակման համար 
որոնման համակարգի օպտիմալացման 
հարցերով. խորհրդատվություն վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացման հարցերով. 
խորհրդատվություն «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC) գովազդային ծառայությունների 
հարցերով. խորհրդատվություն արտա-
հաստիքային աշխատողների գործունեության 
կառավարման հարցերով. խորհրդատվություն 

առևտրային գործարքների համաձայնեցման 
և կնքման հարցերով երրորդ անձանց 
համար. խորհրդատվություն վեբ-կայքերի 
միջոցով գործարար տեղեկատվության 
տրամադրման հարցերով. խորհրդատվություն 
գովազդային նյութերի ձևավորման 
հարցերով. խորհրդատվություն գովազդային 
վահանակների վարձույթի համար. խորհրդա-
տվություն կենսագրական տվյալների 
գրման հարցերով այլ անձանց համար. 
խորհրդատվություն հանդիպումները ծրա-
գրելու ծառայությունների հարցերով. 
խորհրդա տվություն գովազդային սցենար-
ների տեքստերի կազմման հարցերով. 
խորհրդատվություն պոտենցիալ մասնավոր 
ներդրողների և ֆինանսավորման կարիք 
ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրության 
հարցում. խորհրդատվություն հասարակության 
հետ հաղորդակցման ռազմավարության 
վերաբերյալ. խորհրդատվություն գովազ-
դային հաղորդակցության ռազմավարության 
վերաբերյալ. խորհրդատվություն գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցման հարցերով 
երրորդ անձանց համար. խորհրդատվություն 
թիրախային մարքեթինգի (շուկայավարման) 
հարցերով. գործարարության ժամանակա-
վոր կառավարում. արտաքին գովազդ. 
խորհրդատվություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ վարչական օժանդակության 
հարցերով. խորհրդատվություն մարքեթինգի 
(շուկայավարման) հարցերով ծրագրային 
ապահովման հրապարակման շրջանակներում. 

դաս 41. խորհրդատվություն ակադեմիա-
ների (ուսուցման) հարցերով. խորհրդատվություն 
մրցույթների կազմակերպման (ուսումնական 
կամ զվարճալի) հարցերով. խորհրդատվություն 
կրթադաստիարակչական ծառայությունների 
հարցերով. խորհրդատվություն կոնֆերանս-
ների կազմակերպման և անցկացման 
հարցերով. խորհրդատվություն վեհաժողովների 
(կոնգրեսների) կազմակերպման և անց-
կացման հարցերով. խորհրդատվական 
տեղեկատվության տրամադրում կրթու-
թյան հարցերով. խորհրդատվություն 
մշակութային կամ կրթության նպատակ-
ներով ցուցահանդեսների կազմակերպման 
հարցերով. խորհրդատվություն գործնական 
հմտությունների ուսուցման հարցերով. 



ԳԳԳԳԳԳԳ

29

ՄՄՄ 1

29

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/1 

01 . 1 2 . 2020

խորհրդատվություն սեմինարների կազմա-
կերպման և անցկացման հարցերով. 
խորհրդատվություն ոչ ներբեռնելի էլեկտրո-
նային առցանց հրապարակումների ապա-
հովման հարցերով. խորհրդատվություն 
մասնագիտական կողմնորոշման վերա-
բերյալ (խորհուրդներ կրթության կամ 
ուսուցման հարցերով). խորհրդատվություն 
մասնագիտական վերապատրաստման հար-
ցերով. խորհրդատվություն կրթական ոչ 
վիրտուալ ֆորումների կազմակերպման և 
անցկացման հարցերով.

դաս 42. խորհրդատվություն վեբ-կայքերի 
ստեղծման և տեխնիկական սպասարկման 
հարցերով երրորդ անձանց համար. 
խորհրդատվություն համակարգչային կայքերի 
(վեբ-կայքերի) տեղադրման հարցերով. 
խորհրդատվություն վեբ-կայքերի դիզայնի 
ոլորտում. խորհրդատվություն այցեքարտերի 
ձևավորման հարցերով. խորհրդատվություն 
գովազդային նյութերի գրաֆիկական 
ձևավորման հարցերով. 

դաս 45. խորհրդատվություն մտա-
վոր սեփականության հարցերով. 
խորհրդատվություն հեղինակային իրավունքի 
բնագավառում գործերի կառավարման 
հարցերով. խորհրդատվություն մտավոր 
սեփականության լիցենզավորման հար-
ցերով. խորհրդատվություն սոցիալական 
ցանցերի առցանց ծառայությունների 
հարցերով. խորհրդատվություն անձնական 
նամակագրության խմբագրման հարցերով. 
խորհրդատվություն համացանցում դոմեն 
անունների վարձույթի հարցերով:

____________________

(210) 20200222  (111) 31742
(220) 06.02.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 06.02.2030
(730) «Սլաիս հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. 
Խաչատրյան 20, բն. 48, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(526) «Weekend School of Marketing» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում) 
մարքեթինգի բնագավառում. մրցույթների 
կազմակերպում (ուսումնական կամ 
զվարճալի) մարքեթինգի ուսուցման ոլոր-
տում. կրթադաստիարակչական ծառայու-
թյուններ մարքեթինգի բնագավառում. 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անց-
կացում մարքեթինգի ուսուցման ոլոր-
տում. վեհաժողովների (կոնգրեսների) 
կազ մակերպում և անցկացում մարքեթինգի 
ուսուցման ոլորտում. տեղեկատվություն 
կրթության հարցերով մարքեթինգի ուսուցման 
ոլորտում. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով 
մարքեթինգի ուսուցման ոլորտում. գործնա կան 
մարքեթինգային հմտությունների ուսուցում 
(ցուցադրություն). սեմինարների կազմակերպում 
և անցկացում մարքեթինգի ուսուցման 
ոլորտում. ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային առցանց 
հրապարակումների ապահովում մարքեթինգի 
ուսուցման ոլորտում. մասնագիտական 
կողմնորոշում (խորհուրդներ կրթության 
կամ ուսուցման հարցերով) մարքեթինգի 
ուսուցման ոլորտում. մասնագիտական 
վերապատրաստում, կրթական ոչ վիրտուալ 
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում 
մարքեթինգի ուսուցման ոլորտում:

____________________

(210) 20200223 (111) 31743
(220) 06.02.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 06.02.2030 
(730) «Սլաիս հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. 
Խաչատրյան 20, բն. 48, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(526) «Academy» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
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(511) 
դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 

մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական 
կամ զվարճալի). կրթադաստիարակչական 
ծառայություններ. կոնֆերանսների կազմա-
կերպում և անցկացում. վեհաժողովների 
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում. 
տեղեկատվություն կրթության հարցերով. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշա-
կութային կամ կրթության նպատակներով. 
գործնական հմտությունների ուսուցում 
(ցուցադրություն). սեմինարների կազմակերպում 
և անցկացում. ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
առցանց հրապարակումների ապահովում. 
մասնագիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
մասնագիտական վերապատրաստում. 
կրթական ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմա-
կերպում և անցկացում:

____________________

(210) 20200225 (111) 31744
(220) 06.02.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 06.02.2030
(730) «Սլաիս հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. 
Խաչատրյան 20, բն. 48, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(526) «Summer Business School» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում) գործա-
րարության բնագավառում. մրցույթների կազ-
մակերպում (ուսումնական) գործարարության 
բնագավառում. կրթադաստիարակչական 
ծառա յություններ գործարարության բնագա-
վառում. կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկացում գործարարության ուսուցման 
բնագավառում. վեհաժողովների (կոնգրեսների) 
կազմակերպում և անցկացում գործարարության 
ուսուցման բնագավառում. տեղեկատվություն 
կրթության հարցերով գործարարության 
բնագավառում. ցուցահանդեսների կազմա-

կերպում մշակութային կամ կրթության 
նպատակներով գործարարության բնագա-
վառում. գործարարության բնագավառում 
գործնական հմտությունների ուսուցում 
(ցուցադրություն). գործարարության ուսուց-
ման բնագավառում սեմինարների կազմա-
կերպում և անցկացում. ոչ ներբեռնելի 
էլեկտրոնային առցանց հրապարակումների 
ապահովում գործարարության ուսուցման 
բնագավառում. մասնագիտական կողմնորոշում 
(խորհուրդներ կրթության կամ ուսուցման 
հարցերով) գործարարության բնագավա-
ռում. մասնագիտական վերապատրաստում 
գործարարության բնագավառում. կրթական 
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և 
անցկացում գործարարության բնագավառում. 
կրթադաստիարակչական ծառայություն-
ներ գործարարության բնագավառում. 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
գործարարության ուսուցման բնագավառում. 
գործնական հմտությունների ուսուցում 
(ցուցադրություն) գործարարության բնագա-
վառում. վարպետաց դասերի կազմակերպում 
և անցկացում (ուսուցում) գործարարության 
բնագավառում:

____________________

(210) 20200237 (111) 31745
(220) 10.02.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 10.02.2030
(730) Ապիվիտա Ս.Ա., GR 
(442) 04.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական պատրաստուկներ 

նիհարելու համար, կոսմետիկական միջոցներ, 
կոսմետիկական միջոցներ կենդանիների 
համար, կոսմետիկական կրեմներ, մաշկը 
սպիտակեցնող կոսմետիկական կրեմներ, 
կպչուն նյութեր կոսմետիկական նպատակների 
համար, պատրաստուկներ հալվե վերայով 
կոսմետիկական նպատակների համար, 
ալյումինային շիբեր (հականեխիչներ), 
գերանիոլ, տերպեններ (եթերային յուղեր), 
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կոսմետիկական յուղեր, յուղեր պարֆյումերիայի 
և բուրավետ միջոցների համար, վարդի յուղեր, 
եթերային յուղեր, յուղեր կոսմետիկական 
նպատակների համար, բերգամոտի յուղ, 
նարդոսի յուղ, նարդոսի ջուր, լոսյոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար, 
բալզամներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների, հասմիկի 
յուղ, անանուխի էսենցիա (եթերայուղ), 
եթերային յուղեր մայրու ծառից, բուրավետիչներ 
(եթերային յուղեր), եթերային յուղեր կիտրոնից, 
եթերային յուղեր ցիտրոնից, կոսմետիկական 
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ, 
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի 
և ցնցուղի համար, աղեր վաննաների համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների, սափրվելու լոսյոններ, 
գունազրկող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակների համար, ջրածնի պերօքսիդ 
կոսմետիկական նպատակների համար, 
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների 
համար, նշի կաթ կոսմետիկական նպատակ-
ների համար, նշի յուղ, նշի օճառ, եթերային 
էսենցիաներ (բնահյութեր), եթերային յուղեր, 
ծաղիկների էքստրակտներ (պարֆյումերիա), 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն), պարֆյումերիային 
արտադրանք, հիմքեր ծաղկային օծանելիք-
ների համար, հոտավետ խառնուրդներ 
ծաղիկներից և խոտերից, օդի բուրավետիչներ, 
կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի համար, 
մատիտներ հոնքերի համար, կոսմետիկական 
կարմրաներկեր, արևապաշտպան պատրաս-
տուկներ, արևայրուքի համար կոսմետիկա-
կան միջոցներ, արևապաշտպան կրեմներ. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ մաշկը 
արևի ճառագայթներից պաշտպանելու 
համար. կոսմետիկական միջոցներ արևից 
պաշտպանվելու համար. լոսյոններ արևայրուքից 
հետո օգտագործելու համար. արևայրուքից 
հետո օգտագործելու արտադրանք, ներառյալ՝ 
կրեմներ և լոսյոններ. կոսմետիկական միջոցներ 
մաշկը խնամելու համար, միջոցներ գրիմ անելու 
համար, պատրաստուկներ դիմահարդարանքը 
հեռացնելու համար, կաթ դիմահարդարանքը 
հեռացնելու համար, թարթիչների տուշ՝ ներկ, 
կոսմետիկական դիմակներ,  քսուք-հիմքեր, 
փոշիներ (կոմպակտ փոշիներ, սորուն փոշիներ), 
դեմքի սորուն փոշիներ, կոսմետիկական 

ներկեր աչքերի համար, կոսմետիկական 
պատրաստուկներ թարթիչների համար, 
սոսինձներ արհեստական թարթիչների 
ամրաց ման համար, փայլ շրթունքների համար, 
շրթներկ, աչքերի և շրթունքների մատիտներ, 
աչքերի ընգծման միջոցներ և շրթունքների 
կարմրաներկ, ներկեր այտերի համար, աչքի 
մատիտներ, փոշիներ հոնքերի համար, 
կոսմետիկական մատիտներ, չեզոքացնող 
միջոցներ մշտագանգրացման համար, մոմ 
բեղերի համար, մածուկներ ածելիներ սրելու 
փոկերի համար, պատրաստուկներ եղունգ-
ների խնամքի համար, լաքեր եղունգների 
համար, արծնուկներ եղունգների համար, 
պատրաստուկներ արծնուկը հեռացնելու 
համար, դիմահարդարումը հեռացնելու 
կոսմետիկ արտադրանք, այն է՝ քսուքներ, 
լոսյոններ և դիմահարդարումը հեռացնող 
պատրաստուկներով տոգորված անձեռոցիկ-
ներ. կապակցող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակների համար, օճառներ քրտնելու 
դեմ, աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման 
համար, շերտիկներ շնչառությունը թարմացնելու 
համար, ժել ատամների սպիտակեցման 
համար, ժելեր մերսման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների, 
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման 
համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների, ատամի 
փոշիներ և մածուկներ, պատրաստուկներ 
ատամների պրոթեզների ողորկման 
համար, պատրաստուկներ ատամների 
պրոթեզները մաքրելու համար, հարդարանքի 
կաթ, հարդարանքի (արդուզարդի) տալկ, 
պատրաստուկներ մաքրելու համար, 
պատրաստուկներ սափրվելու համար, 
պատրաստուկներ չոր մաքրման համար, 
մաքրող միջոցներ անձնական հիգիենայի 
համար, ախտահանիչներ կամ հոտազերծիչներ, 
հարդարանքի ջուր, արդուզարդի պարագաներ, 
արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ 
(արդուզարդի պարագաներ), հարդարանքի 
յուղեր, ներկանյութեր զուգարանի ջրի 
համար, բուրավետ ջուր, կոսմետիկական 
հավաքածուներ, բամբակե տամպոններ և 
բամբակ կոսմետիկական նպատակների 
համար, օճառներ, հատով օճառներ 
հարդարանքի համար, հոտազերծող 
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օճառներ, հեղուկ օճառներ, օճառներ 
սափրվելու համար, օճառներ ոտքերի 
քրտնելու դեմ, շամպուններ, չոր շամպուններ, 
շամպուններ ընտանի կենդանիների համար, 
հոտազերծիչներ անձնական օգտագործման 
համար, հոտազերծիչներ մարդու կամ 
կենդանիների և ընտանի կենդանիների 
համար, դեպիլյատորներ, մազահեռացնող 
պատրաստուկներ, մազահեռացնող մոմ, 
կոսմետիկական ներկանյութեր, դիմափոշի, 
շրթունքների պաշտպանիչ միջոցներ, 
պատրաստուկներ մազերը գանգրացնելու 
համար, մազերի լավորակիչներ (լավորակիչներ 
մազերի խնամքի համար), միջոցներ մազերը 
ներկելու համար, մազերի գունանյութեր, լաքեր 
մազերի համար, ներկանյութեր մորուքի և 
բեղերի համար.

դաս 35. նիհարելու համար կոսմե-
տիկական պատրաստուկների, կոսմե-
տիկական միջոցների, կենդանիների 
համար կոսմետիկական միջոցների, 
կոսմետիկական կրեմների, մաշկը սպիտա-
կեցնող կոսմետիկական կրեմների, կոսմե-
տիկական նպատակների համար կպչուն 
նյութերի, կոսմետիկական նպատակների 
համար հալվե վերայով պատրաստուկների, 
ալյումինային շիբերի (հականեխիչների), 
գերանիոլի, տերպենների (եթերային յուղերի), 
կոսմետիկական յուղերի, պարֆյումերիայի և 
բուրավետ միջոցների համար նախատեսված 
յուղերի, վարդի յուղերի, եթերային յուղերի, 
կոսմետիկական նպատակների համար 
նախատեսված յուղերի, բերգամոտի յուղի, 
նարդոսի յուղի, նարդոսի ջրի, կոսմետիկական 
նպատակների համար նախատեսված 
լոսյոնների, բալզամների, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող-
ների, հասմիկի յուղի, անանուխի էսենցիայի 
(եթերայուղի), մայրու ծառից եթերային 
յուղերի, բուրավետիչների (եթերային յուղերի), 
կիտրոնից եթերային յուղերի, ցիտրոնից 
եթերային յուղերի, կոսմետիկական լոսյոններով 
տոգորված անձեռոցիկների, լոգանքի և ցնցուղի 
համար նախատեսված կոսմետիկական 
պատրաստուկների, վաննաների համար 
աղերի, բացառությամբ բժշկական նպա-
տակներով օգտագործվողների, սափրվելու 
լոսյոնների, կոսմետիկական նպատակների 

համար նախատեսված գունազրկող միջոց-
ների, կոսմետիկական նպատակների 
համար նախատեսված ջրածնի պերօքսիդի, 
կոսմետիկական նպատակների համար 
նախատեսված շրթներկերի, կոսմետիկական 
նպատակների համար նախատեսված նշի 
կաթի, նշի յուղի, նշի օճառի, եթերային 
էսենցիաների (բնահյութերի), եթերային յուղերի, 
ծաղիկների էքստրակտների (պարֆյումերիա), 
անուշաբույր ջրի (օդեկոլոնի), պարֆյումերիային 
արտադրանքի, ծաղկային օծանելիքների 
համար նախատեսված հիմքերի, ծաղիկներից 
և խոտերից պատրաստված հոտավետ 
խառնուրդների, օդի բուրավետիչների, հոնքերի 
համար նախատեսված կոսմետիկական 
միջոցների, հոնքերի համար մատիտների, 
կոսմետիկական կարմրաներկերի, արևա-
պաշտպան պատրաստուկների, արևայրուքի 
համար կոսմետիկական միջոցների, 
արևա պաշտպան կրեմների. մաշկը արևի 
ճառագայթներից պաշտպանելու համար 
կոսմետիկական պատրաստուկների, արևից 
պաշտպանվելու համար կոսմետիկական 
միջոցների, արևայրուքից հետո օգտագործելու 
համար լոսյոնների, արևայրուքից հետո 
օգտագործելու արտադրանքի, ներառյալ՝ 
կրեմների և լոսյոնների, մաշկը խնամելու 
համար կոսմետիկական միջոցների, գրիմ 
անելու համար միջոցների, դիմահարդարանքը 
հեռացնելու համար պատրաստուկների, 
դիմահարդարանքը հեռացնելու համար կաթի, 
թարթիչների տուշի՝ ներկի, կոսմետիկական 
դիմակների,  քսուք-հիմքերի, փոշիների 
(կոմպակտ փոշիների, սորուն փոշիների), 
դեմքի սորուն փոշիների, աչքերի համար 
կոսմետիկական ներկերի, թարթիչների 
համար կոսմետիկական պատրաստուկների, 
արհեստական թարթիչների ամրացման համար 
սոսինձների, շրթունքների համար փայլի, 
շրթներկի, աչքերի և շրթունքների մատիտների, 
աչքերի ընգծման (եզրագծման)  միջոցների և 
շրթունքների կարմրաներկի, այտերի համար 
ներկերի, աչքի մատիտների, հոնքերի համար 
փոշիների, կոսմետիկական մատիտների,  
մշտագանգրացման համար նախատեսված 
չեզոքացնող միջոցների, բեղերի համար մոմի, 
ածելիներ սրելու փոկերի համար մածուկների, 
եղունգների խնամքի համար պատրաստուկ-
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ների, եղունգների համար լաքերի, եղունգների 
համար արծնուկների, արծնուկը հեռաց-
նելու պատրաստուկների, դիմահարդարումը 
հեռացնելու կոսմետիկ արտադրանքի, այն է՝ 
քսուքների, լոսյոնների և դիմահարդարումը 
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված 
անձեռոցիկների. կոսմետիկական նպա-
տակների համար կապակցող միջոցների, 
քրտնելու դեմ օճառների, բերանի խոռոչի 
թարմացնելու համար աերոզոլների, 
շնչառությունը թարմացնելու համար շեր-
տիկների, ատամների  սպիտակեցման 
համար ժելի, մերսման համար ժելերի, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների, բերանի խոռոչի 
ողողման համար պատրաստուկների, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների, ատամի փոշիների 
և մածուկների, ատամների պրոթեզների 
ողորկման համար պատրաստուկների, 
ատամների պրոթեզները մաքրելու համար 
պատրաստուկների, հարդարանքի կաթի, 
հարդարանքի (արդուզարդի) տալկի, մաքրելու 
համար պատրաստուկների, սափրվելու 
համար պատրաստուկների, չոր մաքրման 
համար պատրաստուկների, անձնական 
հիգիենայի համար մաքրող միջոցների, 
ախտահանիչների կամ հոտազերծիչների, 
հարդարանքի ջրի, արդուզարդի 
պարագաների, քրտնելու դեմ արդուզարդի 
միջոցների (արդուզարդի պարագաների), 
հարդարանքի յուղերի, զուգարանի ջրի 
համար ներկանյութերի, բուրավետ ջրի, 
կոսմետիկական հավաքածուների, բամբակե 
տամպոնների և կոսմետիկական նպատակների 
համար նախատեսված բամբակի, օճառների, 
հարդարանքի համար նախատեսված 
հատով օճառների, հոտազերծող օճառների, 
հեղուկ օճառների, սափրվելու համար 
օճառների, ոտքերի քրտնելու դեմ օճառների, 
շամպունների, չոր շամպունների, ընտանի 
կենդանիների համար շամպունների, 
անձնական օգտագործման համար 
հոտազերծիչների, մարդու կամ կենդանիների 
և ընտանի կենդանիների համար հոտազերծիչ-
ների, դեպիլյատորների, մազահեռացնող 
պատրաս տուկների, մազահեռացնող մոմի, 
կոսմետիկական ներկանյութերի, դիմափոշու, 

շրթունքների պաշտպանիչ միջոցների, մազերը 
գանգրացնելու համար պատրաստուկների, 
մազերի լավորակիչների (մազերի խնամքի 
համար լավորակիչների), մազերը ներկելու 
համար միջոցների, մազերի գունանյութերի, 
մազերի համար լաքերի, մորուքի և բեղերի 
համար ներկանյութերի մանրածախ և 
մեծածախ վաճառք, կատալոգով մանրածախ և 
մանրածախ առցանց ծառայություններ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200238 (111) 31746
(220) 10.02.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 10.02.2030
(730) Ապիվիտա Ս.Ա., GR 
(442) 04.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական պատրաստուկներ 

նիհարելու համար, կոսմետիկական միջոցներ, 
կոսմետիկական միջոցներ կենդանիների 
համար, կոսմետիկական կրեմներ, մաշկը 
սպիտակեցնող կոսմետիկական կրեմներ, 
կպչուն նյութեր կոսմետիկական նպատակների 
համար, պատրաստուկներ հալվե վերայով 
կոսմետիկական նպատակների համար, 
ալյումինային շիբեր (հականեխիչներ), 
գերանիոլ, տերպեններ (եթերային յուղեր), 
կոսմետիկական յուղեր, յուղեր պարֆյումերիայի 
և բուրավետ միջոցների համար, վարդի յուղեր, 
եթերային յուղեր, յուղեր կոսմետիկական 
նպատակների համար, բերգամոտի յուղ, 
նարդոսի յուղ, նարդոսի ջուր, լոսյոններ 
կոսմետիկական նպատակների համար, 
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բալզամներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների, հասմիկի 
յուղ, անանուխի էսենցիա (եթերայուղ), 
եթերային յուղեր մայրու ծառից, բուրավետիչներ 
(եթերային յուղեր), եթերային յուղեր կիտրոնից, 
եթերային յուղեր ցիտրոնից, կոսմետիկական 
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ, 
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի 
և ցնցուղի համար, աղեր վաննաների համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների, սափրվելու լոսյոններ, 
գունազրկող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակների համար, ջրածնի պերօքսիդ 
կոսմետիկական նպատակների համար, 
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների 
համար, նշի կաթ կոսմետիկական նպատակների 
համար, նշի յուղ, նշի օճառ, եթերային 
էսենցիաներ (բնահյութեր), եթերային յուղեր, 
ծաղիկների էքստրակտներ (պարֆյումերիա), 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն), պարֆյումերիային 
արտադրանք, հիմքեր ծաղկային օծանելիքների 
համար, հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկնե-
րից և խոտերից, օդի բուրավետիչներ, 
կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի համար, 
մատիտներ հոնքերի համար, կոսմետիկա-
կան կարմրաներկեր, արևապաշտպան 
պատրաստուկներ, արևայրուքի համար 
կոսմետիկական միջոցներ, արևապաշտպան 
կրեմներ. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
մաշկը արևի ճառագայթներից պաշտպանելու 
համար. կոսմետիկական միջոցներ արևից 
պաշտպանվելու համար. լոսյոններ արևայրուքից 
հետո օգտագործելու համար. արևայրուքից 
հետո օգտագործելու արտադրանք, ներառյալ՝ 
կրեմներ և լոսյոններ. կոսմետիկական միջոցներ 
մաշկը խնամելու համար, միջոցներ գրիմ անելու 
համար, պատրաստուկներ դիմահարդարանքը 
հեռացնելու համար, կաթ դիմահարդարանքը 
հեռացնելու համար, թարթիչների տուշ՝ ներկ, 
կոսմետիկական դիմակներ,  քսուք-հիմքեր, 
փոշիներ (կոմպակտ փոշիներ, սորուն փոշիներ), 
դեմքի սորուն փոշիներ, կոսմետիկական 
ներկեր աչքերի համար, կոսմետիկական 
պատրաստուկներ թարթիչների համար, 
սոսինձներ արհեստական թարթիչների 
ամրացման համար, փայլ շրթունքների համար, 
շրթներկ, աչքերի և շրթունքների մատիտներ, 
աչքերի ընգծման միջոցներ և շրթունքների 

կարմրաներկ, ներկեր այտերի համար, աչքի 
մատիտներ, փոշիներ հոնքերի համար, 
կոսմետիկական մատիտներ, չեզոքացնող 
միջոցներ մշտագանգրացման համար, մոմ 
բեղերի համար, մածուկներ ածելիներ սրելու 
փոկերի համար, պատրաստուկներ եղունգների 
խնամքի համար, լաքեր եղունգների 
համար, արծնուկներ եղունգների համար, 
պատրաստուկներ արծնուկը հեռացնելու 
համար, դիմահարդարումը հեռացնելու 
կոսմետիկ արտադրանք, այն է՝ քսուքներ, 
լոսյոններ և դիմահարդարումը հեռացնող 
պատրաստուկներով տոգորված անձեռոցիկներ. 
կապակցող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակների համար, օճառներ քրտնելու 
դեմ, աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման 
համար, շերտիկներ շնչառությունը թարմացնելու 
համար, ժել ատամների սպիտակեցման 
համար, ժելեր մերսման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող-
ների, պատրաստուկներ բերանի խոռոչի 
ողողման համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների, ատամի 
փոշիներ և մածուկներ, պատրաստուկներ 
ատամների պրոթեզների ողորկման 
համար, պատրաստուկներ ատամների 
պրոթեզները մաքրելու համար, հարդարանքի 
կաթ, հարդարանքի (արդուզարդի) տալկ, 
պատրաստուկներ մաքրելու համար, 
պատրաստուկներ սափրվելու համար, 
պատրաստուկներ չոր մաքրման համար, 
մաքրող միջոցներ անձնական հիգիենայի 
համար, ախտահանիչներ կամ հոտազերծիչներ, 
հարդարանքի ջուր, արդուզարդի պարագաներ, 
արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ 
(արդուզարդի պարագաներ), հարդարանքի 
յուղեր, ներկանյութեր զուգարանի ջրի 
համար, բուրավետ ջուր, կոսմետիկական 
հավաքածուներ, բամբակե տամպոններ և 
բամբակ կոսմետիկական նպատակների 
համար, օճառներ, հատով օճառներ 
հարդարանքի համար, հոտազերծող 
օճառներ, հեղուկ օճառներ, օճառներ 
սափրվելու համար, օճառներ ոտքերի 
քրտնելու դեմ, շամպուններ, չոր շամպուններ, 
շամպուններ ընտանի կենդանիների համար, 
հոտազերծիչներ անձնական օգտագործման 
համար, հոտազերծիչներ մարդու կամ 
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կենդանիների և ընտանի կենդանիների 
համար, դեպիլյատորներ, մազահեռացնող 
պատրաստուկներ, մազահեռացնող մոմ, 
կոսմետիկական ներկանյութեր, դիմափոշի, 
շրթունքների պաշտպանիչ միջոցներ, 
պատրաստուկներ մազերը գանգրացնելու 
համար, մազերի լավորակիչներ (լավորակիչներ 
մազերի խնամքի համար), միջոցներ մազերը 
ներկելու համար, մազերի գունանյութեր, լաքեր 
մազերի համար, ներկանյութեր մորուքի և 
բեղերի համար.

դաս 35. նիհարելու համար կոսմե-
տիկական պատրաստուկների, կոսմե-
տիկական միջոցների, կենդանիների 
համար կոսմետիկական միջոցների, կոսմե-
տիկական կրեմների, մաշկը սպիտակեցնող 
կոսմետիկական կրեմների, կոսմետիկական 
նպատակների համար կպչուն նյութերի, 
կոսմետիկական նպատակների համար 
հալվե վերայով պատրաստուկների, 
ալյումինային շիբերի (հականեխիչների), 
գերանիոլի, տերպենների (եթերային յուղերի), 
կոսմետիկական յուղերի, պարֆյումերիայի և 
բուրավետ միջոցների համար նախատեսված 
յուղերի, վարդի յուղերի, եթերային յուղերի, 
կոսմետիկական նպատակների համար 
նախատեսված յուղերի, բերգամոտի յուղի, 
նարդոսի յուղի, նարդոսի ջրի, կոսմետիկական 
նպատակների համար նախատեսված 
լոսյոնների, բալզամների, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների, 
հասմիկի յուղի, անանուխի էսենցիայի 
(եթերայուղի), մայրու ծառից եթերային 
յուղերի, բուրավետիչների (եթերային յուղերի), 
կիտրոնից եթերային յուղերի, ցիտրոնից 
եթերային յուղերի, կոսմետիկական լոսյոններով 
տոգորված անձեռոցիկների, լոգանքի և 
ցնցուղի համար նախատեսված կոսմետիկա-
կան պատրաստուկների, վաննաների 
համար աղերի, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների, սափրվելու 
լոսյոնների, կոսմետիկական նպատակների 
համար նախատեսված գունազրկող 
միջոցների, կոսմետիկական նպատակների 
համար նախատեսված ջրածնի պերօքսիդի, 
կոսմետիկական նպատակների համար 
նախատեսված շրթներկերի, կոսմետիկական 
նպատակների համար նախատեսված նշի 

կաթի, նշի յուղի, նշի օճառի, եթերային 
էսենցիաների (բնահյութերի), եթերային յուղերի, 
ծաղիկների էքստրակտների (պարֆյումերիա), 
անուշաբույր ջրի (օդեկոլոնի), պարֆյումերիային 
արտադրանքի, ծաղկային օծանելիքների 
համար նախատեսված հիմքերի, ծաղիկներից 
և խոտերից պատրաստված հոտավետ 
խառնուրդների, օդի բուրավետիչների, հոնքերի 
համար նախատեսված կոսմետիկական 
միջոցների, հոնքերի համար մատիտների, 
կոսմետիկական կարմրաներկերի, արևա-
պաշտպան պատրաստուկների, արևայրուքի 
համար կոսմետիկական միջոցների, 
արևապաշտպան կրեմների. մաշկը արևի 
ճառագայթներից պաշտպանելու համար 
կոսմետիկական պատրաստուկների, արևից 
պաշտպանվելու համար կոսմետիկական 
միջոցների, արևայրուքից հետո օգտագործելու 
համար լոսյոնների, արևայրուքից հետո 
օգտագործելու արտադրանքի, ներառյալ՝ 
կրեմների և լոսյոնների, մաշկը խնամելու 
համար կոսմետիկական միջոցների, գրիմ 
անելու համար միջոցների, դիմահարդարանքը 
հեռացնելու համար պատրաստուկների, 
դիմահարդարանքը հեռացնելու համար կաթի, 
թարթիչների տուշի՝ ներկի, կոսմետիկական 
դիմակների,  քսուք-հիմքերի, փոշիների 
(կոմպակտ փոշիների, սորուն փոշիների), 
դեմքի սորուն փոշիների, աչքերի համար 
կոսմետիկական ներկերի, թարթիչների 
համար կոսմետիկական պատրաստուկների, 
արհեստական թարթիչների ամրացման համար 
սոսինձների, շրթունքների համար փայլի, 
շրթներկի, աչքերի և շրթունքների մատիտների, 
աչքերի ընգծման (եզրագծման)  միջոցների և 
շրթունքների կարմրաներկի, այտերի համար 
ներկերի, աչքի մատիտների, հոնքերի համար 
փոշիների, կոսմետիկական մատիտների,  
մշտագանգրացման համար նախատեսված 
չեզոքացնող միջոցների, բեղերի համար մոմի, 
ածելիներ սրելու փոկերի համար մածուկների, 
եղունգների խնամքի համար պատրաստուկների, 
եղունգների համար լաքերի, եղունգների 
համար արծնուկների, արծնուկը հեռացնելու 
պատրաստուկների, դիմահարդարումը 
հեռաց նելու կոսմետիկ արտադրանքի, այն է՝ 
քսուքների, լոսյոնների և դիմահարդարումը 
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված 
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անձեռոցիկների. կոսմետիկական նպա-
տակների համար կապակցող միջոցների, 
քրտնելու դեմ օճառների, բերանի խոռոչի 
թարմացնելու համար աերոզոլների, 
շնչառությունը թարմացնելու համար 
շերտիկների, ատամների  սպիտակեցման 
համար ժելի, մերսման համար ժելերի, 
բացառությամբ բժշկական նպատակ-
ներով օգտագործվողների, բերանի խոռոչի 
ողողման համար պատրաստուկների, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների, ատամի փոշիների 
և մածուկների, ատամների պրոթեզների 
ողորկման համար պատրաստուկների, 
ատամների պրոթեզները մաքրելու համար 
պատրաստուկների, հարդարանքի կաթի, 
հարդարանքի (արդուզարդի) տալկի, մաքրելու 
համար պատրաստուկների, սափրվելու 
համար պատրաստուկների, չոր մաքրման 
համար պատրաստուկների, անձնական 
հիգիենայի համար մաքրող միջոցների, 
ախտահանիչների կամ հոտազերծիչների, 
հարդարանքի ջրի, արդուզարդի պարա-
գաների, քրտնելու դեմ արդուզարդի 
միջոցների (արդուզարդի պարագաների), 
հարդարանքի յուղերի, զուգարանի ջրի 
համար ներկանյութերի, բուրավետ ջրի, 
կոսմետիկական հավաքածուների, բամբակե 
տամպոնների և կոսմետիկական նպատակների 
համար նախատեսված բամբակի, օճառների, 
հարդարանքի համար նախատեսված հատով 
օճառների, հոտազերծող օճառների, հեղուկ 
օճառների, սափրվելու համար օճառների, 
ոտքերի քրտնելու դեմ օճառների, շամպունների, 
չոր շամպունների, ընտանի կենդանիների 
համար շամպունների, անձնական օգտա-
գործման համար հոտազերծիչների, 
մարդու կամ կենդանիների և ընտանի 
կենդանիների համար հոտազերծիչների, 
դեպիլյատորների, մազահեռացնող պատ-
րաստուկների, մազահեռացնող մոմի, 
կոսմետիկական ներկանյութերի, դիմափոշու, 
շրթունքների պաշտպանիչ միջոցների, մազերը 
գանգրացնելու համար պատրաստուկների, 
մազերի լավորակիչների (մազերի խնամքի 
համար լավորակիչների), մազերը ներկելու 
համար միջոցների, մազերի գունանյութերի, 
մազերի համար լաքերի, մորուքի և բեղերի 

համար ներկանյութերի մանրածախ և 
մեծածախ վաճառք, կատալոգով մանրածախ և 
մանրածախ առցանց ծառայություններ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200265 (111) 31747
(220) 13.02.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 13.02.2030
(730) «ԱՄ մեդիքլ գրուպ» ՍՊԸ, Արմավիրի 
մարզ, գ. Մերձավան, Երևանյան խճ., փակ. 3, 
տուն 3, AM 
(442) 02.03.2020
(540) 

(526) «AM» և «MEDICAL GROUP» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կա պույտ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. բուժսարքավորումների և պարա-
գաների ներմուծում, մեծածախ և մանրածախ 
վաճառք:

____________________

(210) 20200328 (111) 31748
(220) 21.02.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 21.02.2030
(730) Հյունդաի Մոթոր Քամփնի, KR 
(442) 01.04.2020



ԳԳԳԳԳԳԳ

37

ՄՄՄ 1

37

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/1 

01 . 1 2 . 2020

(540) 

(511) 
դաս 12. մարդատար ավտոմոբիլներ. 

սպորտային արտաճանապարհային փոխա-
դրամիջոցներ. ռեկրեացիոն ավտոմոբիլներ, 
կեմպերներ (տնակ-ավտոմեքենաներ, ավտո-
ֆուրգոններ, որոնք համալրված են խոհանոցով, 
քնելու տեղերով, զուգարանով). բոլոր վերը 
թվարկված ապրանքները բացառությամբ 
ձեռնասայլակների, սայլերի, երկանիվ 
սայլակների, մաքրման համար սայլակների, 
սայլակների (տրանսպորտային միջոցների) 
անվակների, տրանսպորտային միջոցների 
համար արգելակային սեգմենտների, 
տրանսպորտային միջոցների համար 
բեռնացանցերի։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200402 (111) 31749
(220) 28.02.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 28.02.2030
(730) «Ալպիա» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գեղաշեն, փ. 9, տուն 17, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

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

դաս 30. մեղր. ծաղկափոշով մեղր. 
օրգանական կրեմ մեղր.  քաղցրավենիք: 
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20200466 (111) 31750
(220) 09.03.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 09.03.2030
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսի նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 01.04.2020
(540) 

(511) 
դաս 21. ատամի խոզանակներ. ատամի 

էլեկտրական խոզանակներ. միջատամնային 
խթանիչներ. ատամի թելեր. ատամի թելերի 
բռնիչներ և ատամի թելերի փոխովի բլոկներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200579 (111) 31751
(220) 23.03.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 23.03.2030
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

(526) Տուփի ձևն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(554) Ծավալային նշան
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20200580 (111) 31752
(220) 23.03.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 23.03.2030
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

(526) Տուփի ձևն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, բաց և մուգ շագանակագույն և ոսկե-
գույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի). 
բրենդի. օղի. մրգային օղիներ. գինիներ. 

վիսկի. ալկոհոլային ըմպելիքներ. սիդրեր. 
դառը թրմօղիներ. անիսի լիկյոր. անիսի օղի. 
ապերիտիֆներ. թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. կոկտեյլներ. ջին. ռոմ. լիկյորներ. 
սպիրտային ըմպելիքներ. սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
լուծամզուքներ. մրգեր պարունակող ալկո-
հոլային ըմպելիքներ. խառնակազմ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ:

____________________

(210) 20200609 (111) 31753
(220) 25.03.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 25.03.2030
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 16.04.2020
(310) 34816   (320) 09.03.2020   (330) AD
(540) 

(511) 
դաս 34. լարով գոլորշիարարներ էլեկտրո-

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

____________________

(210) 20200679 (111) 31754
(220) 07.04.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 07.04.2030
(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստա-
ընկերություն» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Հովսեփյան 26, 
AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

(526) «ԱՐՏԱԿԱՐԳ», «ՀԱՄԵՐԳ» բառերը և 
«#» պայմանական նշանն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, մուգ կապույտ, կապույտ, երկնագույն և 
վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. երաժշտական մրցույթների կազ-
մակերպում. համերգային շոու ժրագրերի 
արտադրություն. հեռուստատեսային զվար-

ճալի հաղորդումներ՝ այն է համերգային 
կատարումներ. երաժշտության ստեղծագործում. 
համերգների կազմակերպում և անցկացում. ոչ 
բեռնելի երաժշտության առցանց տրամադրում. 
չբեռնվող երաժշտական հեռուստատեսային 
ծրագրերի տրամադրում «տեսանյութ ըստ 
պահանջի» ծառայության միջոցով:

____________________

(210) 20200684 (111) 31755
(220) 08.04.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 08.04.2030
(730) Լուսինե Պիվազյան, Երևան, Շիրակի 
4/12, AM 
(442) 04.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

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

դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ. անշարժ գույքի վարձա-
կալության տրամադրում.

դաս 41. զվարճությունների ծառայու-
թյուններ. կինոթատրոնների ծառայությունների 
տրամադրում. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում. զվարճանքի 
(ատրակցիոնների) զբոսայգիների ծառայու-
թյուններ.

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 
սրճարանների ծառայություններ.

դաս 44. ծառերի տունկ և խնամք. այգիների 
ստեղծում և ձևավորում. լանդշաֆտային 
այգիների դիզայն:

____________________

(210) 20200697 (111) 31756
(220) 14.04.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 14.04.2030
(730) «Մենք իրավաբանական խորհրդա-
տվական կենտրոն» ՍՊԸ, Երևան, Խոնջյան 19, 
AM 
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(442) 04.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 35. օգնություն գործարարության 

կառա վարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
հայտարարությունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառա-
յություններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքն արժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահան-
ման ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա-
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդա-
տվություն գործարարության կառավարման 
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. գործա-
րարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպարեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործա-
րարության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետա զո-
տություններ. ծառայություններ հա սա   րա-
կական հարաբերությունների բնագա վառում. 

սղագրական ծառայություններ. հեռուս-
տագովազդ. հաղորդագրությունների գրա-
ռում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդա յին 
գործակալությունների ծառայություններ. գոր-
ծարարության կառավարման խորհրդա-
տվական ծառայություններ. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտա-
կան (մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության 
ասպա րեզում. տնտեսական կանխատեսում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով. 
գործնական տեղեկատվության տրա-
մադրում. հասարակական կարծիքի 
հետազոտում. վճարման փաստաթղթերի 
նախապատրաստում. աշխատակիցների հաս-
տիքների համալրում. ձեռնարկությունները 
տեղափոխելու հետ կապված վարչական 
ծառայություններ. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար. վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար. 
քարտուղարական ծառայություններ. հար-
կային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռա խոսազանգերին պատասխանելու ծառա-
յություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. գովազդ փոստով. հյուրա-
նոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների գոր-
ծերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնա կարգում տվյալների համակարգ-
չային հիմնապաշարներում. առևտրական 
տոնավաճառների կազմակերպում. լուսա-
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ 



ԳԳԳԳԳԳԳ

41

ՄՄՄ 1

41

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/1 

01 . 1 2 . 2020

զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
սպառողներին առևտրային տեղեկատվության 
և խորհուրդների տրամադրում ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայություն-
ների բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղա գործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի 
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). առևտրային միջնորդային ծառայու-
թյուններ. արտահաստիքային աշխատողների 
գործունեության կառավարում. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և կնքում 
երրորդ անձանց համար. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 

միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում. գովազդային 
հասկացությունների մշակում. արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերությունների 
համար. հարկային հայտարարագրեր 
ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավա-
տարմության ծրագրերի կառավարում. գովազ-
դային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրություն-
ների գրանցում. գրանցամատյանների 
տեղեկատվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու-
թյան հարցում բիզնես-ծառայություններ. 
հեռուստախանութների ծրագրերի արտա-
դրություն. հասարակության հետ հաղոր-
դակցման ռազմավարության վերաբերյալ 
խորհրդատվություն. խորհրդատվություն 
գովազ դային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. սպորտային միջոցառում-
ների հովանավորմամբ ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում. մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ. ֆինան-
սական աուդիտ. թվային երաժշտության 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. նախապես գրառված 
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
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դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ վաճառք. նվերների 
ցանկի գրանցման ծառայություններ. թիրախային 
մարքեթինգ (շուկայավարում). գործարարու-
թյան ժամանակավոր կառավարում. արտաքին 
գովազդ. պատկերասրահների միջոցով 
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. 
վարչական օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. լրատվամիջոցների հետ 
կապերի ծառայություններ. կորպորատիվ 
հաղորդակցության ծառայություններ. գրա-
սենյակային սարքավորումների վարձույթ 
համատեղ աշխատանքային պայմաններում. 
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ. 
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակ-
ներով. օգտագործողների վարկանիշների 
տրամադրում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. հեռախոսային կոմուտատորի 
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. 
սպառողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ 
մարքեթինգային նպատակներով. վարչական 
ծառայություններ բժշկական ուղղորդման 
համար.

դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային 
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա-
գործման նպատակով. ճարտարապետական 
ծառայություններ. հետազոտություններ մանրէա-
բանության բնագավառում. ծառայություններ 
քիմիայի բնագավառում. հետազոտություններ 
քիմիայի բնագավառում. խորհրդատվություն 
ճարտարապետության հարցերով. հատա-
կագծերի մշակում շինարարության 
բնա գա  վառում. տեխ նոլոգիական հետա զոտու-
թյուններ. նավթահորերի հսկողություն. հետա-
զոտություններ կոսմետոլոգիայի բնագավառում. 
ինտերիերի ձևավորում. արդյունաբերական 
դիզայն. դիզայներների ծառայություններ 
փաթեթավորման բնագավառում. նյութերի 
փորձարկումներ. տեխնիկական նախագծերի 
ուսումնասիրում. երկրաբանական հետա-
զննություն. նավթի հանքավայրերի հետա-
զննություն. ճարտարագիտություն. 
օդերևու   թաբանական տեղեկատվություն. 

հողա չափում. համակարգիչների վարձույթ. 
համակարգիչների համար ծրագրերի 
կազմում. նավթի հանքավայրերի հետա-
խուզում. հետազոտություններ ֆիզի-
կայի բնագավառում. հետազոտություն  ներ 
մեխա նիկայի բնագավառում. մանա-
ծա գոր ծական արտադրանքի 
փոր  ձար  կումն եր. երկրաբանական հետա-
խու զում. հետազոտություններ երկրա-
բա նու թյան բնագավառում. արվեստի 
ստեղծագործությունների իսկության որոշում. 
չափաբերում (չափումներ). ծրագրային 
ապահովման մշակում. ծրագրային ապահով-
ման արդիականացում. խորհրդատվություն 
համակարգչային տեխնիկայի մշակման 
և զարգացման ոլորտում. հագուստի 
մոդելավորում. գեղարվեստական դիզայն. 
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման 
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների 
հետազոտություն և մշակում երրորդ 
անձանց համար. գեղարվեստական ձևա-
վորում  (արդյունաբերական դիզայն). 
ստորջրյա հետազոտություններ. համա-
կարգչային տվյալների վերականգնում. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում. 
համակարգչային համակարգերի վերլու-
ծություն. հետազոտություններ կենսա-
բանության բնագավառում. քաղաքների 
հատակագծերի կազմում. ճարտարագիտական 
փորձաքննություն. համակարգչային համա-
կարգերի նախագծում. ավտոմոբիլային 
տրանսպորտի տեխնիկական վերա-
հսկողություն. համակարգչային ծրագրերի 
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի 
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային 
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և 
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար. համակարգչային կայքերի տեղադրում 
(վեբ-կայքերի). համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում. ամպերի ցրում. 
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկա-
կան կերպափոխման. խորհրդատվություն 
ծրագրային ապահովման հարցերով. վեբ-
սերվերների վարձույթ. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն վիրուս-
ներից. խորհուրդներ էներգիայի խնայողության 
հարցերով. հետազոտություններ շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության բնագավառում. 
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ինտերնետի համար որոնման միջոցների 
տրամադրում. փաստաթղթերի թվայնացում 
(տեսածրում). ձեռագրի վերլուծու-
թյուն (ձեռագրաբանություն). ջերմոցային 
գազերի արտանետումների կրճատման 
հետ կապված գիտական տեղեկատվության 
և խորհրդատվության տրամադրում. 
անտառի որակի գնահատում. բրդի որակի 
գնահատում. հեռակա հասանելիության 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ. 
ջրի անալիզ. գիտական լաբորատորիաների 
ծառայություններ. աուդիտ էներգետիկայի 
ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն. ծրագրային ապա-
հովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. գիտական 
հետազոտություններ. սերվերների հոս-
թինգ. կլինիկական փորձարկումներ. 
տվյալների պահեստային հեռապատճենման 
ծառայություններ. տվյալների էլեկտրոնային 
պահպանում. համակարգչային տեխնո-
լոգիաների և ծրագրավորման վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. աշխարհագրական քարտեզներ 
կազմելու ծառայություններ. «Ամպային» տեխ-
նոլոգիաների ծառայություններ. տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիաների ծառայություններ, 
որոնք տրամադրվում են արտաքին ռեսուրս-
ների (աութսորսինգ) հիման վրա. տեխնոլոգիա-
կան հարցերով խորհրդատվություն. 
համա կարգչային տեխնոլոգիաների ոլոր-
տում խորհրդատվություններ. հեռա-
հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
խորհրդատվական ծառայություններ. 
եղանակի տեսության ծառայություններ. 
համակարգչային անվտանգության ոլորտում 
խորհրդատվություն. տեխնիկական փաս-
տաթղթերի կազմում. ինտերիերի դիզայն. 
բջջային հեռախոսների ապակողպում. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտո-
րինգ անսարքությունները բացահայտելու 
համար. վեբ-կայքերի տեղեկատվական 
կատալոգների ստեղծում և մշակում 
երրորդ անձանց համար (ծառայություններ 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլոր տում). խորհրդատվություն համա-
ցանցային անվտանգության հարցերով. 

խորհրդատվություն տվյալների անվտան-
գության հարցերով. տվյալների կոդավորման 
ծառայություններ. համակարգչային համա-
կարգերի մոնիտորինգ չարտոնված մուտքերը 
կամ  տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու 
համար. անձնական տվյալների էլեկտրոնային 
վերահսկում համացանցի միջոցով 
տեղեկատվության գողությունը հայտնաբերելու 
համար. վարկային քարտերով գործարքների 
էլեկտրոնային վերահսկում համացանցի 
միջոցով խարդախությունները հայտնաբերելու 
համար. ծրագրային ապահովման մշակում 
ծրագրային ապահովման հրատարակման 
շրջանակներում. հարթակ որպես ծառա-
յություն (PaaS). համակարգչային հարթակ-
ների կատարելագործում. այցեքարտերի 
ձևավորում. գիտական և տեխնոլոգիական 
հետազոտություններ բնական աղետ-
ների ոլորտում. նավթի, գազի և հան-
քարդյունաբերության ոլորտներում 
հետա  խուզական ծառայություններ. գիտական 
և տեխնոլոգիական հետազոտություն 
արտոնա գրային քարտեզագրման ոլոր տում. 
հետա զոտություններ   շինարարական   աշխա-
տանքների ոլորտում. հետազոտու թյուններ 
հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում. հետազոտություններ եռակցման 
ոլորտում. բժշկական հետազոտություններ. 
գովազդային նյութերի գրաֆիկական 
ձևավորում. հաշվիչների վարձույթ էլեկտրա-
էներգիայի սպառման հաշվառման համար. 
էլեկտրոնային առևտրի գործարքների 
ժամանակ օգտագործողի վավերացման 
ծառայություններ. օգտագործողի վավերացման 
ծառայություններ՝ օգտագործելով մեկանգամյա 
մուտքի տեխնոլոգիան առցանց ծրագրային 
ապահովման հավելվածների համար. 

դաս 45. թիկնապահների ծառայություն-
ներ. ուղեկցում հասարակական վայրերում 
(ընկերակցում). խուզարկուական գործա կալու-
թյունների ծառայություններ. հան դիպումների 
կամ ծանոթությունների կազ մա կերպման 
ակումբների ծառայություններ. գիշե-
րային պահակային գործակալությունների 
ծառայություններ. գաղտնափականքների 
բացում. երեկոյան հագուստի վարձույթ. 
դիակիզում. կորած մարդկանց որոնում. թաղման 
ծառայություններ. թաղման բյուրոներ. հագուստի 
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վարձույթ. պահակային ծառայություններ. 
ամուսնության գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. խորհրդատվություն ֆիզիկական 
անվտանգության հարցերով. հորոսկոպների 
կազմում. հրշեջ ծառայություն. կրոնական 
հավաքների կազմակերպում. երեխաների 
որդեգրման գործակալությունների ծառա-
յություններ. կոտրանքից պաշտպանող 
անվտանգության համակարգերի հսկում. 
երեխաների հրավիրովի դայակների 
ծառայություններ. ուղեբեռի ստուգում 
անվտանգության նպատակով. տանտերերի 
բացակայության ընթացքում բնակարանում 
բնակեցնելու ծառայություններ. ընտանի 
կենդանիների խնամք. ֆիզիկական անձանց 
վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքում. 
գտնված իրերի վերադարձ. միջնորդություն 
վեճերը լուծելու հարցում. ձեռնարկությունների 
անվտանգության վիճակի ստուգում. հրդեհի 
ազդանշանիչների վարձույթ. կրակմարիչների 
վարձույթ. արբիտրաժի ծառայություններ. 
խորհրդատվություն մտավոր սեփականության 
հարցերով. գործերի կառավարում 
հեղինակային իրավունքի բնագավառում. 
մտավոր սեփականության լիցենզավորում. 
հսկողություն մտավոր սեփականության 
բնագավառում իրավաբանական անձանց 
համար. իրավաբանական հետա զոտու-
թյուններ. դատարանում իրավունքների 
ներկայացում. ծրագրային ապահովման 
լիցենզավորում (իրավաբանական ծառայու-
թյուններ). դոմեն անունների գրանցում 
(իրավաբանական ծառայություններ). վեճերի 
այլընտրանքային (արտադատարանային) 
լուծման ծառայություններ. չհրկիզվող պահա-
րանների վարձույթ. տոհմաբանական 
հետազոտություններ. հարսանեկան 
միջոցա ռումների պլանավորում և կազ-
մակերպում. սոցիալական ցանցերի առցանց 
ծառայություններ. հատուկ իրադար-
ձությունների ժամանակ աղավնիների 
արձակում. զմռսման ծառայություններ. 
իրավաբանական փաստաթղթերի նախա-
պատրաստում. գողացված ապրանքների 
տեղորոշման ծառայություններ. լիցենզիաների 
իրավաբանական կառավարում. աստղա-
գուշակների խորհրդատվություն. հոգևոր 
խորհրդատվություն. խաղաթղթերով գուշա-
կողների ծառայություններ. ոճաբանի 

խորհրդատվություն անձնական զգեստների 
վերաբերյալ. անձնական նամակագրության 
խմբագրում. թաղման արարողությունների 
անցկացում. երրորդ անձանց համար 
պայմանագրերի համաձայնեցման հետ կապված 
իրավաբանական ծառայություններ. կրոնական 
ծիսակարգերի անցկացում. շներին զբոսանքի 
տանելու ծառայություններ. համացանցում 
դոմեն անունների վարձույթ. կիմոնո 
հագնելու օժանդակություն. իրավաբանական 
խորհրդատվություն մրցույթների հայտերին 
արձագանքելու վերաբերյալ. լիցենզավորում 
(իրավաբանական ծառայություններ) ծրա-
գրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. իրավաբանական հսկողու-
թյան ծառայություններ. քաղաքական 
ժողովների կազմակերպում. իրավաբանա-
կան խորհրդատվություն արտոնագրային 
քարտեզագրման ոլորտում. փաստաբանական 
ծառայություններ. դռնապանների ծառայու-
թյուններ. հոգեբանական խորհրդատվություն 
ծանր կորստի դեպքերում. փրկարարական 
ծառայություններ. իրավաբանական ծառայու-
թյուններ ներգաղթի ոլորտում. Տարո քարտերով 
գուշակությունների ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար. կանոնադրական համա-
պատասխանության աուդիտ. օրենսդրական 
համապատասխանության աուդիտ:

____________________

(210) 20200774 (111) 31757
(220) 29.04.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 29.04.2030
(730) Սվիս Ֆարմա Ինթերնեշնլ ԱԳ, CH 
(442) 18.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բժշկական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
սնունդ և նյութեր բուժական նպատակների 
համար. կենսաակտիվ սննդային հավելումներ 
մարդկանց համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________
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(210) 20200775 (111) 31758
(220) 29.04.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 29.04.2030
(730) Սվիս Ֆարմա Ինթերնեշնլ ԱԳ, CH 
(442) 18.05.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բժշկական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
սնունդ և նյութեր բուժական նպատակների 
համար. կենսաակտիվ սննդային հավելումներ 
մարդկանց համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200792 (111) 31759
(220) 30.04.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 30.04.2030
(730) «Վիվառո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Հյուսիսային պողոտա 10, բն. 63, AM 
(442) 01.06.2020
(540) 

(526) «your spotrs locator» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. սպորտային մրցումների կազ-
մակերպում. մրցույթների կազմակերպում. 
մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ. 
վիճակախաղերի կազմակերպում. համա-
կարգչային ցանցերի կողմից առցանց 
տրամադրվող խաղային ծառայություններ:

____________________

(210) 20200808 (111) 31760
(220) 06.05.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 06.05.2030

(730) «Ջիէսէս» ՍՊԸ, Երևան, Թաթիկ Սարյան 
1, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

(526) «SYSTEMS» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. ֆոտովոլտային արևային վահա-
նակներ. արևային մարտկոցներ. էլեկ-
տրական կերպափոխիչներ. արևային 
մարտկոցներ էլեկտրաէներգիայի արտա-
դրության համար. ֆոտոէլեմենտներով 
ներկառուցված մետաղական ծածկեր 
տանիքի համար. կարգավորման, կառա-
վարման և բաշխման էլեկտրական 
սարքեր. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր 
և գործիքներ. էլեկտրական կուտակիչներ. 
էլեկտրաէներգիայի կառավարման սարքեր. 
համակարգչային համակարգեր՝ հողմային, 
հիդրաէլեկտրական, երկրաջերմային, 
արևային, կենսազանգվածային էներգիայի 
արտադրման համար. էլեկտրական չափիչ 
սարքեր. էլեկտրական փոխարկիչներ. 
էլեկտրական ապահովիչներ. լուսաէլեկտրական 
սարքավորում և արևային էլեկտրաէներգիա 
արտադրող սարքավորում. գերլարումից 
պաշտպանող կարգավորիչներ.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, 
շոգու արտադրման, ջրաբաշխման և 
սանիտարատեխնիկական սարքեր. արևային 
ջրատաքացուցիչներ. արևային ջերմային 
հավաքիչներ (ջեռուցում). լուսադիոդային  
լուսավորման սարքեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
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յություններ. արևային պանելների և ջերմային 
պոմպերի վաճառք.

դաս 37. արևային պանելների և ջերմային 
պոմպերի տեղադրում և տեխնիկական 
սպասարկում. արևային մարտկոցների և 
էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար 
արևային մարտկոցների տեղադրում և 
վերանորոգում. էլեկտրասարքերի տեղա-
դրում և վերանորոգում. շինարարական 
ծառայություններ. տեղակայման և նորոգ-
ման ծառայություններ. էլեկտրասարքերի 
տեղա դրում և վերանորոգում. ջեռուցման 
սարքավորումների տեղադրում և վերա-
նորոգում. էլեկտրական սարքավորումների 
աշխատանքում խանգարումների վերացում. 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառուցում. էլեկտրիկների ծառայություններ. 
էլեկտրահաղորդման գծերի վերանորոգում. 
էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների 
լիցքավորում. հոսանքի գեներատորների, 
էլեկտրական շարժիչների, տուրբինների 
տեղակայում, նորոգում և տեխնիկական 
սպասարկում հոսանքի արտադրման համար. 
էլեկտրակայանների կառուցում և տեղակայում. 
արևային էներգիայի համակարգերի տեղա-
կայում. էլեկտրակայանների կառավարման 
խորհրդատվություն.

դաս 40. վերականգնվող էներգիայի արտա-
դրություն.

դաս 42. էլեկտրակայանների նախագծում. 
տեխնիկական խորհրդատվություն էլեկտրա-
կայանների նախագծման վերաբերյալ. 
էլեկտրակայանների պլանավորում:

____________________

(210) 20200811  (111) 31761
(220) 07.05.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 07.05.2030
(730) «Մագնոն» ԲԲԸ, Շիրակի մարզ, Գյումրի, 
Ալեք Մանուկյան 1, AM 
(442) 16.07.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մոխ-
րա  գույն և մանու շակագույն գունային հա մակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 6. մետաղական դռներ. դարպասներ, 
մետաղական կոնստրուկցիաներ.

դաս 20. մետաղական կահույք.
դաս 28.  խաղահրապարակի խաղեր. սպոր-

տային մարզասարքեր և մարմնամարզական 
հարմարանքներ, ներառական խաղա-
հրապարակի սարքավորումներ. զբոսայգու 
սարքավորումներ, այն է՝ խաղային և 
սպորտային սարքավորումներ.

դաս 35. խաղահրապարակի խա ղերի, 
սպոր տային մարզասարքերի և մարմնամարզա-
կան հարմարանքների, ներառական 
խաղահրապարակի սարքավորումների, զբոս-
այգու սարքավորումների, այն է՝ խաղային և 
սպորտային սարքավորումների, մետաղական 
դռների, դարպասների, մետաղական կոնս-
տրուկցիաների, մետաղական կահույքի 
վաճառք.

դաս 37. խաղահրապարակի խա ղերի, սպոր-
տային մարզասարքերի և մարմնամարզական 
հարմարանքների, ներառական խաղա-
հրապարակի սարքավորումների, զբոսայգու 
սարքավորումների, այն է՝ խաղային և 
սպորտային սարքավորումների, մետաղական 
դռների, դարպասների, մետաղական 
կոնստրուկցիաների, մետաղական կահույքի 
տեղադրում, վերանորոգում.

դաս 42. խաղահրապարակի խա ղերի, 
սպոր տային մար զասարքերի և մարմնամար-
զական հարմարանքների, ներա ռական 
խաղահրապարակի սարքավորումների, զբոս-
այգու սարքավորումների, այն է՝ խաղային և 
սպորտային սարքավորումների, մետաղական 
դռների, դարպասների, մետաղական 
կոնստրուկցիաների, մետաղական կահույքի 
դիզայն, դիզայնի ձևափոխում, նախագծում:

____________________

(210) 20200879 (111) 31762
(220) 15.05.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 15.05.2030
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(730) «Հայաստանի կինեզիոլոգների և 
արհեստավարժ մերսողների ասոցիացիա» ՀԿ, 
Երևան, Էրեբունի 26, բն. 38, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

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

դաս 41. ազգային և միջազգային 
վարպետաց դասերի, սեմինարների, կոնֆե-
րանս ների, ֆորումների կազմակերպում. 
վերականգնողական ոլորտի մասնագետների 
համար (մերսող, կինեզիոլոգ, կինեզոթերապևտ, 
ֆիզիոթերապևտ, մանուալ թերապևտ, 
ռեֆլեքսոթերապևտ, վերականգնողաբան) 
մերս ման ազգային, միջազգային և 
Եվրա սիական մրցույթների (կոնկուրս), 
մրցապայքարների, մրցույթ-ցուցադրության, 
օլիմպիադաների, առաջնությունների (չեմպիո-
նատ) կազմակերպում:

____________________

(210) 20200907 (111) 31763
(220) 19.05.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 19.05.2030
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20200908 (111) 31764
(220) 19.05.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 19.05.2030
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ շագանակագույն գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20200909 (111) 31765
(220) 19.05.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 19.05.2030
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ շագանակագույն, ոսկեգույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20200918 (111) 31766
(220) 21.05.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 21.05.2030
(730) «ԿՍ Ռեսուրս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 
3-րդ նրբ., տուն 6Ա, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բորդո, մուգ ոսկեգույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. համեմունքներ. ջրիմուռներ 
(համեմունք). սոուսներ (համեմունքներ). չոու-
չոու (համեմունք). ռելիշ (համեմունք). չատնի 
(համեմունք). համեմունքներ աղցանների համար. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք).  թթու դրած 
բանջարեղեն սուր համեմունքով (պիկալիլի). 
կտավատի սերմ խոհարարական նպատակ-
ների համար. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համե մունքներ). լոռամրգի սոուս (համե-
մունքներ). խնձորի սոուս (համեմունքներ). 
հնդկարմավ (համեմունք). հարիսա (համեմունք). 
կոճապղպեղի մածուկ (համեմունք). մանանեխ, 
մանանեխի փոշի. պղպեղ (տաքդեղ), այդ 
թվում՝ սև պղպեղ հատիկավոր, վարդագույն 
պղպեղ հատիկավոր, սպիտակ պղպեղ 
հատիկավոր, կանաչ պղպեղ հատիկավոր, 
կարմիր պղպեղ աղացած, սև պղպեղ աղացած. 
կերակրի ծովի աղ. բուրավետ պղպեղ. 
համեմանք. պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). 
զաֆրան (քրքում) (համեմանք). օրեգանո. 
խնկունի. պաքսիմատ, թավալելու պաքսիմատ, 
պաքսիմատային խառնուրդներ. կերակրի սոդա 
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար). 
մշկընկույզ. պապրիկա. համեմի սերմ՝ հատիկով 
և աղացած. չաման. կարրի (ամոքանք). մեխակ 
(ամոքանք)։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/1 

01 . 1 2 . 2020

(210) 20200937 (111) 31767
(220) 26.05.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 26.05.2030
(730) Արման Անուշավանի Ղարագյոզյան, ք. 
Նոյեմբերյան, Կամոյի 8, բն. 35, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

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

դաս 35. մանրածախ առևտրի ծառայու-
թյունների, ինչպես նաև առցանց մանրածախ 
առևտրի ծառայությունների ծառայությունների 
տրամադրում կահավորանքի (կահույք), այդ 
թվում՝ ճաշասենյակի կահույքի, ննջասենյակի 
կահույքի, խոհանոցի կահույքի, նախասենյակի 
կահույքի, փափուկ կահույքի, գրասենյակային 
կահույքի, գրասենյակային փափուկ կահույքի,  
դպրոցական կահույքի, ռատանգյան 
արմավենուց կահույքի և իրերի, ռեստորանների 
և սրճարանների համար նախատեսված 
կահույքի, այդ թվում բացօթյա տարածքներում 
օգտագործվողների, մետաղական կահույքի, 
գրասեղանների (կահույք), սեղանների, այդ 
թվում՝ մետաղական սեղանների, արդուզարդի 
սեղանների, սպասարկման անվավոր 
սեղանների (կահույք),  համակարգիչների 
համար անվա վոր սեղանիկների (կահույք), 
սայլակների (կահույք), աթոռների, այդ թվում՝ 
աթոռակների, գրասենյակային աթոռների, 
բարերի համար նախատեսված բարձր 
աթոռների, բազկաթոռների, բացովի թեթև 
բազկաթոռների,  փաստաթղթերի համար 
պահարանների, հագուստի կախիչների 
(կահույք), շիրմաների (կահույք), տան 
ներքին զարդարանքի համար նախատեսված 
դեկորատիվ իրերի, այդ թվում՝ արձանիկների, 
նկարների, լուսամփոփների ու ծաղկամանների 
վաճառքի համար։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200938 (111) 31768
(220) 26.05.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 26.05.2030
(730) Արման Անուշավանի Ղարագյոզյան, ք. 
Նոյեմբերյան, Կամոյի 8, բն. 35, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

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

դաս 35. մանրածախ առևտրի ծառայու-
թյունների, ինչպես նաև առցանց մանրածախ 
առևտրի ծառայությունների տրամադրում  
կահավորանքի (կահույք), այդ թվում՝ 
ճաշասենյակի կահույքի, ննջասենյակի 
կահույքի, խոհանոցի կահույքի, նախասենյակի 
կահույքի, փափուկ կահույքի, գրասենյակային 
կահույքի, գրասենյակային փափուկ կահույքի,  
դպրոցական կահույքի, ռատանգյան արմա-
վենուց կահույքի և իրերի, ռեստորանների 
և սրճարանների համար նախատեսված 
կահույքի, այդ թվում բացօթյա տարածքներում 
օգտագործվողների, մետաղական կահույքի, 
գրասեղանների (կահույք), սեղանների, այդ 
թվում՝ մետաղական սեղանների, արդուզարդի 
սեղանների, սպասարկման անվավոր 
սեղանների (կահույք),  համակարգիչների 
համար անվավոր սեղանիկների (կահույք), 
սայլակների (կահույք), աթոռների, այդ թվում՝ 
աթոռակների, գրասենյակային աթոռների, 
բարերի համար նախատեսված բարձր 
աթոռների, բազկաթոռների, բացովի թեթև 
բազկաթոռների,  փաստաթղթերի համար 
պահարանների, հագուստի կախիչների 
(կահույք), շիրմաների (կահույք), տան 
ներքին զարդարանքի համար նախատեսված 
դեկորատիվ իրերի, այդ թվում՝ արձանիկների, 
նկարների, լուսամփոփների ու ծաղկամանների 
վաճառքի համար։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________



ԳԳԳԳԳԳԳ
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/1 

01 . 1 2 . 2020

(210) 20200940 (111) 31769
(220) 26.05.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 26.05.2030
(730) Արման Անուշավանի Ղարագյոզյան, ք. 
Նոյեմբերյան, Կամոյի 8, բն. 35, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 35. մանրածախ առևտրի ծառա-

յությունների, ինչպես նաև առցանց 
մանրածախ առևտրի ծառայությունների 
տրամադրում խմորեղենի և հրուշակեղենի 
համար նախատեսված սննդային հումքի, 
պարագաների, աքսեսուարների, ձևավորման 
գործիքների, ձևավորման  և թխելու 
կաղապարների,  զարդարանքի պարագաների, 
ուտելի զարդարանքների, հրուշակեղենը 
զարդարելու համար տոպրակների, թխվածքներ 
կտրելու համար դանակների (խոհանոցային 
պարագաներ), տորթերի համար մոմերի, 
թխվածքների համար տուփերի,  խմորեղենի 
և հրուշակեղենի սպասարկման ոլորտին 
վերաբերող ապրանքների և երեկույթների ու 
հանդիսությունների համար նախատեսված 
զարդարանքների վաճառքի ոլորտում։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200941  (111) 31770
(220) 26.05.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 26.05.2030
(730) Արման Անուշավանի Ղարագյոզյան, ք. 
Նոյեմբերյան, Կամոյի 8, բն. 35, AM 
(442) 16.06.2020
(540) 

(511) 
դաս 35. մանրածախ առևտրի 

ծառայությունների, ինչպես նաև առցանց 
մանրածախ առևտրի ծառայությունների 
տրամադրում խմորեղենի և հրուշակեղենի 
համար նախատեսված սննդային հումքի, 

պարագաների, աքսեսուարների, ձևավորման 
գործիքների, ձևավորման  և թխելու 
կաղապարների,  զարդարանքի պարագաների, 
ուտելի զարդարանքների, հրուշակեղենը 
զարդարելու համար տոպրակների, թխվածքներ 
կտրելու համար դանակների (խոհանոցային 
պարագաներ), տորթերի համար մոմերի, 
թխվածքների համար տուփերի,  խմորեղենի 
և հրուշակեղենի սպասարկման ոլորտին 
վերաբերող ապրանքների և երեկույթների ու 
հանդիսությունների համար նախատեսված 
զարդարանքների վաճառքի ոլորտում։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20200957 (111) 31771
(220) 01.06.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 01.06.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հակոբ Կարա-
պետյան Կարապետի, Երևան, Ադոնց 17/5, բն. 
7, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

(526) «TUMANYAN’S», «CREPES & WAFFLES» և 
«ESTD 2009» գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, կապույտ և դեղին գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 30. բլիթ և վաֆլի:
____________________
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(210) 20201008 (111) 31772
(220) 04.06.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 04.06.2030
(730) Փֆայզեր Իտալիա Ս.ր.լ., IT 
(442) 17.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ, դեղագործական արտադրանք. 
դեղամիջոցներ. դեղամիջոցներ մարդու 
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. ախտորոշման պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20201009  (111) 31773
(220) 04.06.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 04.06.2030
(730) «Հեփի հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 
1-226, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

(526) «Store» բառը և «.am» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
նարնջագույն, սպիտակ և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. վաճառքի ծառայություններ, 
մասնավորապես՝ էլեկտրական տեխնիկայի, 
բջջային և քաղաքային հեռախոսների, 
նոթբուքերի, պլանշետների, համակարգիչ-
ների, սերվերների, հեռուստացույցների, 
ժամացույցների (այդ թվում՝ խելացի), 
հովերբորդների, պայուսակների, տեսա-

խցիկների սարքավորումների, ինչպես նաև 
վերը նշված ապրանքների աքսեսուարների 
վաճառք:

____________________

(210) 20201036  (111) 31774
(220) 09.06.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 09.06.2030
(730) «Կվադրա-իմպեքս» ՍՊԸ, Երևան, Ն. 
Տիգրանյան, 1-ին փկղ., շ.3, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ:

____________________

(210) 20201039  (111) 31775
(220) 09.06.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 09.06.2030
(730) Հրաչյա Ոսկանյան, Երևան, Քանաքեռ փ. 
10, տուն 4, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, 

բացա ռությամբ գարեջրի. ալկոհոլային 
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. գինիներ. լիկյորային գինիներ. 
ալկոհոլային սիդրեր. տանձօղի. լիկյորներ. 
սպիրտային ըմպելիքներ. սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ). ալկոհոլային 
մրգային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). դառը 
թրմօղիներ:

____________________
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(210) 20201046  (111) 31776
(220) 10.06.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 10.06.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աննա Պողոսյան, 
Երևան, Հովսեփ Էմին, շ. 61, բն. 7, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն գույնով:
(511) 

դաս 16. ստվարաթղթե տնակներ:
____________________

(210) 20201057  (111) 31777
(220) 11.06.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 11.06.2030
(730) Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ. սննդային հավելումներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. դիետիկ սննդամթերք և նյութեր 
բժշկական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սննդային հավելումներ մարդու 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. սննդային նրբաթելեր. 
սննդային հավելումներ, սնուցիչ հավելումներ 
բժշկական նպատակների համար.  ըմպելիքների 
տեսքով սննդային հավելումներ։ 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20201058 (111) 31778
(220) 11.06.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 11.06.2030
(730) Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ. սննդային հավելումներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. դիետիկ սննդամթերք և նյութեր 
բժշկական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սննդային հավելումներ մարդու 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. սննդային նրբա-
թելեր. կենսաբանական ակտիվ սննդային 
հավելումներ, սնուցիչ հավելումներ բժշկական 
նպատակների համար.  ըմպելիքների տեսքով 
սննդային հավելումներ։ 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20201066 (111) 31779
(220) 12.06.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 12.06.2030
(730) «Հայասի գրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի 
մարզ, գյուղ Ոսկեվազ, Արագածի փող. 11 նրբ., 
տուն 11, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

(526) «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՆՅԱԿ», «ЕРЕВАН», 
«АРМЯНСКИЙ КОНЬЯК», «40% об.», «0,5L» 
և «ПЯТИЛЕТНИЙ» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, շագանակագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
____________________

(210) 20201071  (111) 31780
(220) 12.06.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 12.06.2030
(730) Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ. սննդային հավելումներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. դիետիկ սննդամթերք և նյութեր 
բժշկական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սննդային հավելումներ մարդու 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. սննդային նրբա-
թելեր. կենսաբանական ակտիվ սննդային 
հավելումներ, սնուցիչ հավելումներ բժշկական 
նպատակների համար.  ըմպելիքների տեսքով 
սննդային հավելումներ։ 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20201072  (111) 31781
(220) 12.06.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 12.06.2030
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացի 

գարեջրից). հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. կոկտեյլներ. 
ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային ըմպելիքներ:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20201079  (111) 31782
(220) 12.06.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 12.06.2030
(730) Կարինե Յարմալոյան, Երևան, Մոսկովյան 
8, բն. 67, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

(526) «laboratory» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, սև, կանաչ և բաց մոխրագույն գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. սոսինձներ դնովի մազերի 
ամրացման համար. հղկաքարեր. պատրաս-
տուկներ գործիքներ սրելու համար. քարեր 
սափրվելու համար (կապող միջոցներ). նշի յուղ. 
նշի օճառ. համպար (պարֆյումերիա). 
պատրաստուկներ սպիտակեղենին փայլ 
հաղորդելու համար. օսլա (ապրետուր). կարմիր 
կրոկուս ողորկման համար. օճառներ. 
գործվածքների երանգները վերականգնող 
օճառներ. լեղակ սպիտակեղենի համար. 
էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. կոսմե-
տիկական պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
օճառներ սափրվելու համար. շրթներկ. 
բամբակե տամպոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. բերգամոտի յուղ. կավիճ 
սպիտակեցման համար. մաշկը սպիտակեցնող 
կոսմետիկական կրեմներ. պատրաստուկներ 
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կաշվի գունաթափման համար. աղեր 
սպիտակեցման համար. սոդա սպիտակեցման 
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար. 
օսլա սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. 
բուրավետ փայտանյութ. պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի ողողման համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. լաքեր եղունգների համար. 
միջոցներ գրիմ անելու համար. լոսյոններ 
մազերի համար. մետաղների կարբիդներ 
(հղկանյութեր). սիլիցիումի կարբիդ (հղկա-
նյութեր). եթերային յուղեր մայրու ծառից. 
հրաբխային մոխիր մաքրման համար. կոշիկի 
քսուքներ. միջոցներ մազերը ներկելու համար. 
պատրաստուկներ մազերը գանգրաց նելու 
համար. արհեստական թարթիչներ. 
թարթիչների տուշ՝ ներկ. պատրաստուկներ 
ողորկման համար. կոշիկների խնամքի 
միջոցներ. մոմեր կահույքի և հատակների 
փայլեցման համար. փայլ տվող պատ-
րաստուկներ (ողորկման համար). կոշիկի 
մոմեր. կոշիկի կուպր. մոմ բեղերի համար. մոմ 
մանրահատակի համար. ողորկելու մոմեր. 
դերձակի մոմ. եթերային յուղեր կիտրոնից. 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ներկանյութեր 
զուգարանի ջրի համար. պահպանող 
բաղադրություններ կաշվի համար (փայլեցնող). 
կորունդ (հղկանյութ). կոսմետիկական միջոցներ 
կենդանիների համար. կոսմետիկական 
հավաքածուներ. կոսմետիկական միջոցներ. 
բամբակ կոսմետիկական նպատակների 
համար. մաքրող կավիճ. բծերը հանելու 
միջոցներ. կոսմետիկական մատիտներ. 
քսուքներ ողորկման համար. կոսմետիկական 
կրեմներ. լվացքի սոդա, մաքրելու համար. 
մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի համար. 
մոմեր, կրեմներ կաշվի համար. լվացող 
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական 
և բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների. լուծույթներ մաքրելու 
համար. ճարպազերծող միջոցներ, բացա-
ռությամբ արդյունաբերական նպատակների 
համար օգտագործվողների. պատրաստուկներ 
դիմահարդարանքը հեռացնելու համար. 
ատամի մածուկներ, ատամի փոշիներ. 
կենցաղային հակադիրտեր. ալմաստի փոշի 
(հղկանյութ). կենցաղային հակաստատիկներ. 
զմռնիտի թուղթ. պատրաստուկներ լաքը 

հեռացնելու համար. զմռնիտի կտորներ. 
պատրաստուկներ գունազերծման համար. 
պատրաստուկներ արծնուկը հեռացնելու 
համար. ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. բուրավետ 
ջուր. հարդարանքի ջուր. օճառածառի կեղև 
լվացքի համար. զմռնիտ. խունկ. դեպիլյա-
տորներ. մազահեռացնող մոմ. պատ-
րաստուկներ լվացքը թրջելու համար. եթերային 
էսենցիաներ (բնահյութեր). եթերա յին յուղեր. 
ծաղիկների էքստրակտներ (պարֆյումերիա). 
գրիմ. պատրաստուկներ մաքրելու համար. 
հիմքեր ծաղկային օծանելիքների համար. 
բաղադրություններ հոտավետ նյութերով 
ծխեցման համար (պարֆյումերիա). 
բուրավետիչներ ամոքահունց խմորից 
պատրաստվող հրուշակեղենի համար 
(եթերային յուղեր). գաուլտերյան յուղ. 
կոսմետիկական վազելին. գերանիոլ. յուղեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. ջրածնի 
պերօքսիդ կոսմետիկական նպատակների 
համար. հելիոտրոպին. կոսմետիկական յուղեր. 
հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. յուղեր, որոնք 
ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. յուղեր 
պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների 
համար. վարդի յուղ. հարդարանքի յուղեր. 
իոնոն (պարֆյումերիա). լոսյոններ կոս-
մետիկական նպատակների համար. 
հարդարանքի կաթ. սպիտակեցնող պատրաս-
տուկներ լվացքի համար. արդուզարդի 
միջոցներ. հեղուկներ ապակիների, այդ թվում՝ 
հողմապակիների, մաքրման համար. 
պատրաստուկներ գործվածքները կոկելու 
(օսլայելու) համար. անանուխի էսենցիա 
(եթերայուղ). դաղձ օծանելիքի արտադրության 
համար. կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի 
համար. մուշկ. չեզոքացնող միջոցներ 
մշտագանգրացման համար. շամպուններ. 
օծանելիք. արհեստական եղունգներ. 
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի համար. 
պատրաստուկներ պատի պաստառները 
մաքրելու համար. ողորկման թուղթ. ապակե 
հղկաթուղթ. պարֆյումերիային արտադրանք. 
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու 
համար. օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. 
հղկաքարեր ողորկման համար. պեմզա 
(չեչաքար). շրթներկեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. դիմափոշի. պատ-
րաստուկներ սափրվելու համար. հոտազերծող 
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օճառներ. հոտավետ (բուրավետ) նյութեր 
սպիտակեղենի բուրավետացման համար. 
սաֆրոլ. հատով օճառներ հարդարանքի 
համար. սոդայի մոխրաջուր. մատիտներ 
հոնքերի համար. հարդարանքի (արդուզարդի) 
տալկ. կոսմետիկական ներկանյութեր. բևեկնա-
յուղ ճարպազերծման համար. տերպենթինի 
յուղ ճարպազերծման համար. տերպեններ 
(եթերային յուղեր). հղկապաստառ. զմռնիտային 
պաստառ ապակե հղկանյութով. արդուզարդի 
միջոցներ քրտնելու դեմ (արդուզարդի 
պարագաներ). օճառներ քրտնելու դեմ. 
կիզելգուր ողորկման համար. հղկանյութեր. 
հղկաթուղթ. անուշադրի սպիրտ (լվացող, 
մաքրող միջոց). ալյումինային շիբեր 
(հականեխիչներ). նշի կաթ կոսմետիկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
ժանգը հեռացնելու համար. կոսմետիկական 
միջոցներ արևայրուքի համար. բուրավետիչներ 
(եթերային յուղեր). բուրավետիչներ 
ըմպելիքների համար (եթերային յուղեր). 
կենցաղային քիմիական գունաբացող նյութեր 
սպիտակեղենի համար. աղեր վաննաների 
համար, բացառությամբ բժշկական նպատակ-
ներով օգտագործվողների. ներկանյութեր 
մորուքի և բեղերի համար. կոսմետիկա կան 
պատրաստուկներ նիհարելու համար. 
սոսինձներ արհեստական թարթիչների 
ամրացման համար. պատրաստուկներ ներկերը 
հեռացնելու համար. հոտազերծիչներ մարդու 
կամ կենդանիների համար. դեկորատիվ 
փոխատիպ նկարներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կապակցող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
գունազրկող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
լվանալիս սպիտակեղենը փափկացնելու 
համար. պատրաստուկներ ատամների 
պրոթեզները մաքրելու համար. պատրաս-
տուկներ ջրհորդանները մաքրելու համար. 
շամպուններ ընտանի կենդանիների համար (ոչ 
բուժական խնամքի միջոցներ). կոսմետիկական 
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ. 
պատրաստուկներ ատամների պրոթեզների 
ողորկման համար. կպչուն նյութեր 
կոսմետիկական միջոցների համար. սափրվելու 
լոսյոններ. լաքեր մազերի համար. թարթիչների 
համար ներկ. հոտավետ խառնուրդներ 

ծաղիկներից և խոտերից. աերոզոլներ բերանի 
խոռոչի թարմացման համար. պատրաստուկներ 
չոր մաքրման համար. պատրաստուկներ 
մանրատախտակի վրայից մոմը հեռացնելու 
համար (մաքրող միջոցներ). սահումը կանխող 
մոմ հատակի համար. հեղուկներ հատակի 
համար, որոնք կանխում են սահելը. սեղմված 
օդով բալոններ մաքրման և փոշու հեռացման 
համար. ժել ատամների սպիտակեցման համար. 
լվացող միջոցներով տոգորված ջնջոցներ 
մաքրելու համար. պատրաստուկներ բույսերի 
տերևներին փայլ հաղորդելու համար. 
խնկաձողիկներ. խոնավակլանիչ նյութեր 
սպասք լվացող մեքենաների համար. օդի 
բուրավետիչներ. շերտիկներ շնչառությունը 
թարմացնելու համար. հոտազերծիչներ ընտանի 
կենդանիների համար. մաքրող միջոցներ 
անձնական հիգիենայի համար, ախտահանիչ-
ներ կամ հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ 
հալվե վերայով կոսմետիկական նպատակների 
համար. ժելեր մերսման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
փայլ շրթունքների համար. բալզամներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. չոր շամպուններ. կպչուն 
պիտակներ եղունգների համար. արևա-
պաշտպան պատրաստուկներ. եթերային յուղեր 
ցիտրոնից. հինա (կոսմետիկական ներկանյութ). 
գուտալին (կոշիկի քսուք). տուփեր շրթներկի 
համար. պատրաստուկներ լոգանքի համար ոչ 
բժշկական նպատակների համար. մազերի 
լավորակիչներ. պատրաստուկներ մազերն 
ուղղելու համար. դիմահարդարումը հեռացնող 
պատրաստուկներով տոգորված անձեռոցիկներ. 
կոլագեններ (սոսնձանյութ) կոսմետիկական 
նպատակների համար. սպիտակեցնող 
շերտիկներ ատամների համար. սննդային 
բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). բուսական 
կոսմետիկական պատրաստուկներ. ոչ բուժա-
կան մաքրող միջոցներ անձնական հիգիենայի 
համար. բուսական էքստրակտներ կոսմե-
տիկական նպատակների համար. եղունգների 
լաքահանիչներ. մոմ հատակի համար. 
շամպուններ կենդանիների համար (ոչ 
բժշկական խնամքի միջոցներ). 
պատրաստուկներ աչքերը լվանալու համար, ոչ 
բժշկական նպատակների համար. հեշտոցային 
լուծույթներ անձնական հիգիենայի կամ 
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հոտազերծման համար. կենցաղային քիմիական 
պատրաստուկներ մաքրելու համար. բույր 
տարածող հոտավետ եղեգներ. սպիտակեցնող 
(գունազրկող) միջոցներ կենցաղային 
նպատակների համար. մերսման մոմեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների համար. 
շնչառությունը թարմացնող պատրաստուկներ 
անձնական հիգիենայի համար. մաքրող 
միջոցներով տոգորված մանկական սրբիչներ. 
բասմա (կոսմետիկական ներկանյութ). աչքի 
ժելային վիրակապեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. փայլփլուքներ 
եղունգների համար.

դաս 5. ատամնաբուժական հղկանյութեր. 
ակոնիտին. սոսինձ ատամի պրոթեզների 
համար. պատրաստուկներ օդը մաքրելու 
համար. սպիտակուցային սննդամթերք 
բժշկական նպատակների համար. 
սպիտակուցային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. բժշկական սպիրտ. 
ալդեհիդներ դեղագործական նպատակների 
համար. ազնիվ մետաղների համահալվածքներ 
ատամնաբուժական նպատակների համար. 
ատամնաբուժական ամալգամներ (սնդկա-
զոդք). օսլա դիետիկ կամ դեղագործական 
նպատակների համար. անզգայացնող 
միջոցներ. սամիթի յուղ բժշկական 
նպատակների համար. կպչուն սպեղանիներ. 
արջընկույզի կեղև (տոնուսը բարձրացնող 
միջոց) բժշկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ վնասատու կենդանիներին 
ոչնչացնելու համար. հակաասթմատիկ թեյերի 
փունջ. ցրտահարությունից պաշտպանող 
քսուքներ դեղագործական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ թութքը բուժելու 
համար. պատրաստուկներ տնային սնկերը 
ոչնչացնելու համար. միջոցներ գլխացավի դեմ. 
ցեցից պաշտպանող պատրաստուկներ. 
միջոցներ մակաբույծների դեմ. հականեխիչներ. 
հականեխիչ բամբակ. հակադիուրետիկ 
պատրաստուկներ. գորտնուկներ բուժող 
մատիտներ. ապանեխված բամբակ. սնուցիչ 
միջավայրեր մանրէների կուլտուրաների 
համար. մանրէաբանական պատրաստուկներ 
բժշկական և անասնաբուժական նպատակների 
համար. մանրէական թույներ. մանրէական 
պատրաստուկներ բժշկական և անասնա-

բուժական նպատակների համար. հակա-
կոշտուկային օղակներ ոտքերի համար. 
լոգանքների պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. աղեր հանքային ջրերով 
լոգանքի համար. թթվածնային վաննաներ. 
ծովի ջուր բուժիչ լոգանքների համար. բուժիչ 
պատրաստուկներ լոգանքի համար. բալա-
սանային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. վիրակապային 
կալանդներ (բանդաժներ). բալզամներ 
(բալասաններ) բժշկական նպատակների 
համար. լվացող միջոցներ անասունների համար 
(միջատասպաններ). բիոցիդներ. բիսմութի 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար. միջատասպան միջոցներ. 
փայտածուխ դեղագործական նպատակների 
համար. դեղորայքային կոնֆետներ. բուժիչ 
ցեխեր. ցեխեր լոգանքների համար. 
պատրաստուկներ այրվածքները մշակելու 
համար. կաշու (ակացիայի, արմավենու 
էքստրակտ) դեղագործական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկները 
բուժելու համար. կալոմել (ֆունգիցիդ). փոշի 
ճանճասպեղանուց. ռետին ատամնաբուժա կան 
նպատակների համար. օշարակներ դեղա-
գործական նպատակների համար. 
դեղապատիճներ. դեղագործական պատրաս-
տուկներ. վիրակապեր տաք կոմպրեսների 
համար. բամբակյա կտորներ բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. ծվատուք 
բժշկական նպատակների համար. կրային 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար. լվացող միջոցներ շների 
համար (միջատասպաններ). ռեպելենտներ 
շների համար. քիմիա-դեղագործական 
պատրաստուկներ. քլորալի ջրային լուծույթ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քլորաֆորմ. ծխախոտ չպարունակող 
սիգարետներ բժշկական նպատակների 
համար. ատամի ցեմենտներ. ցեմենտ 
կենդանիների սմբակների համար. կաղա-
պարամոմեր ատամնաբուժական նպատակ-
ների համար. մոմեր ծխահարման համար. 
կոկաին. հակամակաբուծային վզակապեր 
կենդանիների համար. աչքի թրջոցներ. 
վիրակապեր կոմպրեսների համար. վիտա-
մինային պատրաստուկներ. քիմիական 
հաղորդիչներ էլեկտրակարդիոգրաֆիական 
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էլեկտրոդների համար. կենդուրանգի կեղև 
բժշկական նպատակների համար. դեղեր 
փորկապության դեմ. լուծույթներ հպա-
ոսպնյակների համար. քիմիական հակա-
բեղմնավորիչ միջոցներ. ռադիոլոգիական 
ցայտունակ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
կոշտուկները հեռացնելու համար. բամբակ 
բժշկական նպատակների համար. դեղա-
գործական պատրաստուկներ արևայրուքը 
բուժելու համար. կաուստիկ մատիտներ. 
ցրտահարման ժամանակ օգտագործվող 
պատրաստուկներ. արյուն կանգնեցնող 
մատիտներ. կրոտոնի կեղև. կուրարե (ուժեղ 
թույն). պատվաստանյութեր. լվացող միջոցներ 
բժշկական նպատակների համար. եփուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. նյութեր 
ատամնալցման համար. նյութեր ատամների 
ծեփապատճենների համար. լաքեր ատամների 
համար. մածիկներ (մաստիկա) ատամների 
համար. բժշկական վիրակապման նյութեր. 
ճենապակի ատամի պրոթեզների համար. 
պատրաստուկներ ատամների դուրս գալը 
հեշտացնելու համար. արյունը մաքրող 
միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 
նպատակների համար. հոտազերծիչներ, 
բացառությամբ մարդկանց կամ կենդանիների 
համար նախատեսվածների. պատրաստուկներ 
մկներին ոչնչացնելու համար. հաց 
շաքարախտով հիվանդների համար. 
մարսողությանը նպաստող դեղագործական 
միջոցներ. դիգիտալին. ցավազրկողներ. 
դեղամիջոցներ. լրացված ճամփորդական 
դեղատուփեր. մագնեզիադ դեղագործական 
նպատակների համար. պատրինջի ջուր 
դեղագործական նպատակների համար. 
հանքային ջրեր բժշկական նպատակների 
համար. հանքային ջրերի կազմի մեջ մտնող 
աղեր. ստորերկրյա տաք ջրեր. ծառերի կեղևներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
էլիքսիրներ (դեղագործական պատրաս-
տուկներ). լուծիչներ կպչուն սպեղանիները 
հեռացնելու համար. հակասպորային պատ-
րաստուկներ. վիրախծուծներ, տամպոններ 
վերքերը բուժելու համար. աղեր բժշկական 
նպատակների համար. բարդ եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար. պարզ 
եթերներ դեղագործական նպատակների 

համար. վիրաբուժական վիրակապման նյութեր. 
էվկալիպտի (նիվենու) թուրմ դեղագործական 
նպատակների համար. էվկալիպտ (նիվենի) 
դեղագործական նպատակների համար. 
լուծողականներ (մաքրող միջոցներ). ալյուր 
դեղագործական նպատակների համար. 
կաթնային չոր խառնուրդներ մանկական սննդի 
համար. ջերմն իջեցնող միջոցներ. սամիթ 
բժշկական նպատակների համար. 
դեղաթուրմեր. բուժիչ թեյեր. ձկան յուղ. 
ֆունգիցիդներ. նյարդերը ամրապնդող միջոց-
ներ. գվայակոլ դեղագործական նպատակ ների 
համար. որդաթափ միջոցներ. թանզիֆ 
վիրակապերի համար. լուծողական միջոց ներ. 
դոնդողանյութ (ժելատին) բժշկական նպա-
տակների համար. բոգ (օձադեղ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
մանրէա սպաններ. գլիցերաֆոսֆատներ. 
ռետին բժշկական նպատակների համար. 
կտավատի սերմ դեղագործական նպատակ-
ների համար. քսուքներ բժշկական 
նպատակների համար. քսուքներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
կթելու ժամանակ օգտագործվող քսուք. 
քիմիական պատրաստուկներ հղիության 
ախտորոշման համար. բուժիչ յուղեր. 
հեմատոգեն. հեմոգլոբին. դեղաբույսեր. 
հորմոններ բժշկական նպատակների համար. 
մանանեխի յուղ դեղագործական նպատակների 
համար. հիդրաստին. հիդրաստինին. 
խոնավածուծ բամբակ. սերմնահեղուկ 
արհեստական բեղմնավորման համար. 
ռեպելենտներ միջատների դեմ. յոդի թուրմ. 
պեպտոններ դեղագործական նպատակների 
համար. յոդաֆորմ. իռլանդական մամուռ 
բժշկական նպատակների համար. յալապա 
(լուծողականներ). ունաբ դեղորայքային. 
մատուտակ դեղագործական նպատակների 
համար. ծխախոտի լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ) (միջատասպաններ). կաթ-
նային ֆերմենտներ դեղագործական նպա-
տակների համար. ածիկակաթից ըմպելիքներ 
բժշկական նպատակների համար. լվացող 
միջոցներ կենդանիների համար (միջատա-
սպաններ). ալյուր կտավատի սերմից 
դեղագործական նպատակների համար. 
լոսյոններ դեղագործական նպատակների 
համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) դեղա-



ԳԳԳԳԳԳԳ

58

ՄՄՄ 1

58

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/1 

01 . 1 2 . 2020

գործական նպատակների համար. պատրաս-
տուկներ միջատների թրթուրները ոչնչացնելու 
համար. խմորիչներ դեղագործական նպա-
տակների համար. պատրաստուկներ ցամա-
քային կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
քսուքներ. լուպուլին դեղագործական 
նպատակների համար. ծամոն բժշկական 
նպատակների համար. մանգրենու կեղև 
դեղագործական նպատակների համար. 
կանացի հիգիենիկ կիսավարտիքներ. դաղձ 
(անանուխ) դեղագործական նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ միլդյուի 
դեմ մշակման համար. ածիկ դեղագործական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար. 
ծծմբային ձողիկներ (ախտահանիչ միջոցներ). 
բժշկական շրթնաքսուքներ. թուրմեր բժշկական 
նպատակների համար. շիճուկներ. մենթոլ. 
սնդիկային քսուքներ. սնուցիչ նյութեր 
միկրոօրգանիզմների համար. միկրո-
օրգանիզմների մանրէախմբեր բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
պաստեղներ դեղագործական նպատակների 
համար. թույն առնետների համար. կպչուն 
ճանճորսներ. պատրաստուկներ ճանճերին 
ոչնչացնելու համար. մանանեխ դեղագործա-
կան նպատակների համար. լոսյոններ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
միրոբալանի կեղև դեղագործական նպա-
տակների համար. քիմիական պատրաստուկ-
ներ մրիկով վարակված հատիկաբույսերը 
մշակելու համար. թմրադեղեր. հոտոտելի աղեր. 
քսուքներ դեղագործական նպատակների 
համար. ափիոնային պատրաստուկներ. 
ափիոն. օպոդելդոկ. պատրաստուկներ օրգա-
նա բուժության համար. ոսկու ամալգամներ 
(սնդկազոդք) ատամների համար. պեկտիններ 
դեղագործական նպատակների համար. 
հիգիենիկ տամպոններ կանանց համար. 
հիգիենիկ սրբիչներ, միջադիրներ. ֆենոլներ 
դեղագործական նպատակների համար. թուղթ 
մանանեխային սպեղանիների համար. միջոց-
ներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ մաշկի 
խնամքի համար. խոտային թեյեր բժշկական 
նպատակների համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ թեփը հեռացնելու համար. 
պեպսիններ (ֆերմենտներ) դեղագործական 

նպատակների համար. պատիճներ դեղա-
գործական նպատակների համար. առաջին 
օգնության լրացված դեղատուփեր. ֆոսֆատներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քիմիական պատրաստուկներ ֆիլոկսերայի դեմ 
մշակման համար. միջոցներ ոտքերը քրտնելու 
դեմ. արյան պլազմա. թույներ. կալիումի աղեր 
բժշկական նպատակների համար. պիրետրումի 
փոշի. քվեբրախո (դաբաղային էքստրակտ) 
բժշկական նպատակների համար. քվասիա 
(տոնուսը բարձրացնող միջոց) բժշկական 
նպատակների համար. քինաքինայի (խինինի) 
կեղև բժշկական նպատակների համար. քինին 
բժշկական նպատակների համար. քինոլին 
բժշկական նպատակների համար. 
ռադիոակտիվ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. ռադիում բժշկական 
նպատակների համար. բուժիչ արմատներ. 
խավարծիլի արմատներ դեղագործական 
նպատակների համար. տոնուսը բարձրացնող 
միջոցներ (դեղային պատրաստուկներ). 
ազոտաթթվական հիմնային բիսմութ դեղա-
գործական նպատակների համար. սարսա-
պարիլ բժշկական նպատակների համար. 
արյուն բժշկական նպատակների համար. 
բժշկական տզրուկներ. ուսի վիրաբուժական 
վիրակապեր. ցավամոքիչ դեղամիջոցներ. 
տրանկվիլիզատորներ. հասկաժանգ դեղա-
գործական նպատակների համար. դեղա-
միջոցներ շիճուկաբուժության համար. 
մանանեխի սպեղանի. պատրաստուկներ հողը 
մանրէազերծելու համար. քնաբերներ. 
նատրիումի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ մանրէազերծման 
համար. ստրիխնին. արյուն կանգնեցնող 
(արյունարգել) միջոցներ. շաքար բժշկական 
նպատակների համար. սուլֆամիդային 
պատրաստուկներ (դեղորայքային պատրաս-
տուկներ). դեղամոմեր. գինեքար 
դեղագործական նպատակների համար. 
բևեկնայուղ դեղագործական նպատակների 
համար. տերպենթին դեղագործական 
նպատակների համար. թիմոլ դեղագործական 
նպատակների համար. միջոցներ քրտնելու դեմ. 
հատուկ նյութերով տոգորված թուղթ ցեցերի 
դեմ. անասնաբուժական պատրաստուկներ. 
քիմիական պատրաստուկներ վարակված 
խաղողը մշակելու համար. պատրաստուկներ 
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մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
թարախաքաշ միջոցներ. ացետատներ դեղա-
գործական նպատակների համար. թթուներ 
դեղագործական նպատակների համար. կպչուն 
ժապավեններ բժշկական նպատակների 
համար. ալկալոիդներ բժշկական նպատակների 
համար. դիետիկ սննդամթերք բժշկական 
նպատակների համար. մանկական սնունդ. 
ալյումինի ացետատ դեղագործական 
նպատակների համար. նշի կաթ դեղագործական 
նպատակների համար. քսուքներ արևայրուքի 
դեմ. լոգանքի աղեր բժշկական նպատակների 
համար. մատուտակի ձողիկներ դեղագոր-
ծական նպատակների համար. խմելու սոդա 
դեղագործական նպատակների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. բրոմ դեղագործական 
նպատակների համար. դիետիկ ըմպելիքներ 
բժշկական նպատակների համար. քափուրի 
յուղ բժշկական նպատակների համար. քափուր 
բժշկական նպատակների համար. 
բյուրեղացված սառնաշաքար   բժշկական 
նպատակների համար. կարբոնիլ (հակա-
մակաբուծային միջոց). ալգիցիդներ. լեցիթին 
բժշկական նպատակների համար. գազեր 
բժշկական նպատակների համար. ամենօրյա 
միջադիրներ (հիգիենիկ). մայր մեղվի կաթ 
դեղագործական նպատակների համար. 
բժշկական միջոցներ նիհարելու համար. բարդ 
ցելյուլոզային (թաղանթանյութային) եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
կաուստիկներ դեղագործական նպատակ ների 
համար. պարզ ցելյուլոզային (թաղանթա-
նյութային) եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. հացահատիկային 
բույսերի մշակման երկրորդական արգասիքներ 
բժշկական նպատակների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ դեղագործական նպա-
տակների համար. կոլոդիում դեղագործական 
նպատակների համար. թթու գինեքար 
դեղագործական նպատակների համար. 
կրեոզոտ (փայտի տոգորանյութ) դեղա-
գործական նպատակների համար. 
ատամնաբուժական դեղամիջոցներ. դեղա-
միջոցներ մարդու համար. դեղամիջոցներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ախտորոշման պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. գլիցերին բժշկական 

նպատակների համար. միքստուրաներ. 
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակների 
համար. ծծմբածաղիկ դեղագործական նպա-
տակների համար. ֆորմալդեհիդ (մրջնալդեհիդ) 
դեղագործական նպատակների համար. ծխելու 
խոտեր բժշկական նպատակների համար. 
բժշկական պատրաստուկներ ծխեցման համար. 
գխտորաթթու դեղագործական նպատակների 
համար. վազելին բժշկական նպատակների 
համար. խաղողաշաքար (գլյուկոզա) բժշկական 
նպատակների համար. դեղնախեժ բժշկական 
նպատակների համար. գուրյուն-բալզամ 
(բալասան) բժշկական նպատակների համար. 
գայլուկի լուծամզուքներ (էքստրակտներ) 
դեղագործական նպատակների համար. 
գերչակի յուղ բժշկական նպատակների համար. 
ջրածնի պերօքսիդ բժշկական նպատակների 
համար. յոդ դեղագործական նպատակ ների 
համար. յոդիդներ դեղագործական նպա-
տակների համար. ալկալիական մետաղների 
յոդիդներ դեղագործական նպատակների 
համար. իզոտոպներ բժշկական նպատակների 
համար. դիետիկ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. խանձարուրներ 
անմիզապահությամբ տառապողների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ անասնա-
բուժական նպատակների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
քիմիական ռեակտիվներ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ հպաոսպնյակների մաքրման 
համար. դիաստազ (խմորիչ) բժշկական 
նպատակների համար. սննդային նրբաթելեր. 
ֆերմենտներ բժշկական նպատակների համար. 
ֆերմենտներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. ֆերմենտային (խմորիչ) պատրաս-
տուկներ բժշկական նպատակների համար. 
ֆերմենտային (խմորիչ) պատրաս տուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար 
հիգիենիկ կիսավարտիքներ անմիզա-
պահությամբ տառապողների համար. 
չորարարներ բժշկական նպատակների համար. 
դեղամիջոցներով տոգորված անձեռոցիկներ. 
միկրոտարրերով պատրաստուկներ մարդկանց 
և կենդանիների համար. ամինաթթուներ 
բժշկական նպատակների համար. 
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ամինաթթուներ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. բարձիկներ կրծքով 
կերակրելիս օգտագործելու համար. մայրու 
կեղև, որն օգտագործվում է որպես ռեպելենտ՝ 
վանիչ նյութ. ախտահանիչ միջոցներ քիմիական 
զուգարանների համար. ձկան ալյուր 
դեղագործական նպատակների համար. 
սննդային հանքային հավելումներ. բժշկական 
միջոցներ ատամի խոռոչի խնամքի համար. 
սննդային հավելումներ. ոսկրացեմենտ 
վիրաբուժական և ոսկրաբուժական նպա-
տակների համար. ծխեցման համար 
ռեպելենտներ միջատների դեմ. ակարիցիդներ 
(տիզասպաններ). հակաբիոտիկներ. բժշկական 
նպատակներով օգտագործվող միջոցներ 
ախորժակը ճնշելու համար. պատրաստուկներ 
բրոնխները լայնացնելու համար. կոշտուկային 
բարձիկներ. մոլեսկին (բամբակե գործվածք) 
բժշկական նպատակների համար. հեշտոցային 
լուծույթներ բժշկական նպատակների համար. 
բժշկական պատրաստուկներ մազերն 
աճեցնելու համար. ստերոիդներ. օժանդակ 
միջոցներ բժշկական նպատակների համար. 
վիրաբուժական հյուսվածքապատվաստ ներ 
կենդանի հյուսվածքներից. բժշկական 
նպատակներով օգտագործվող աչքի 
վիրակապեր. թթվածին բժշկական 
նպատակների համար. հոտազերծիչներ 
հագուստի կամ մանածագործվածքային 
արտադրանքի համար. օդը թարմացնող 
հոտազերծիչներ. հեշտոցային լվացման 
միջոցներ բժշկական նպատակների համար 
ցողունային բջիջներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. ցողունային բջիջներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
մշակաբույսեր կենսաբանական հյուսվածք-
ներից բժշկական նպատակների համար. 
մշակաբույսեր կենսաբանական հյուսվածք-
ներից անասնաբուժական նպատակների 
համար. սառեցնող հեղուկացիրներ բժշկական 
նպատակների համար. քսանյութեր ինտիմ 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
հալվե վերայից դեղագործական նպատակների 
համար. մարգարտե դիմափոշի բժշկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
սեռական ակտիվությունը պակասեցնելու 
համար. մանկական խանձարուրներ. 
մանկական կիսավարտիք-խանձարուրներ. 

բուժական պատրաստուկներ աչքերը լվանալու 
համար. հաբեր ախորժակը զսպելու համար. 
հաբեր նիհարելու համար. արևայրուքի հաբեր. 
հաբեր-հակաօքսիդանտներ. սննդային հավե-
լումներ կենդանիների համար. սպիտակուցային 
սննդային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
կտավատի սերմերից. սննդային հավելումներ 
կտավատի սերմի յուղից. սննդային հավելումներ 
ցորենի ծիլերից. խմորիչի սննդային 
հավելումներ. սննդային հավելումներ մայր 
մեղվի կաթից. ակնամոմ դեղագործական 
նպատակների համար. սննդային հավելումներ 
ակնամոմից. սննդային հավելումներ բույսերի 
ծաղկափոշուց. սննդային հավելումներ 
ֆերմենտներից. սննդային հավելումներ 
խաղողաշաքարից (գլյուկոզայից). սննդային 
հավելումներ լեցիթինից. սննդային հավելումներ 
ալգինատից. ալգինատներ դեղագործական 
նպատակների համար. սննդային հավելումներ 
կազեինից. սննդային հավելումներ պրոտեի-
նից. պրոտեինից սննդային հավելումներ 
կենդանիների համար. ռեակտիվ թուղթ 
բժշկական նպատակներով. սպիրտ 
դեղագործական նպատակների համար. 
պեստիցիդներ. խանձարուրներ ընտանի 
կենդանիների համար. ախտահանիչ միջոցներ. 
վիրաբուժական սոսինձ. ախտորոշիչ 
կենսաբանական մարկերներ բժշկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
կորյակային հիվանդությունները բուժելու 
համար. բուժական անասնակեր կենդանիների 
համար. ախտորոշիչ պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
բամբակյա փայտիկներ բժշկական օգտա-
գործման համար. բամբակյա տամպոններ 
բժշկական նպատակների համար. մանկական 
սննդային խառնուրդներ. կաթի փոշի 
երեխաների համար. հյուսվածքապատվաստներ 
(կենդանի հյուսվածքներ). կոլագեն բժշկական 
նպատակների համար. բուսային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ) դեղագործական նպատակ-
ների համար. դեղագործական ապրանքներ. 
միկրոօրգանիզմներից պատրաստուկներ 
բժշկա կան կամ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. ֆիտոթերապևտիկ 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. բույսերի էքստրակտներ բժշկական 
նպատակների համար. սեռական տոնուսը 
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բարձրացնող ժելեր. իմունախթանիչներ. 
նուտրիցևտիկ պատրաստուկներ թերապևտիկ 
կամ բժշկական նպատակներով. բժշկական 
նպատակներին հարմարեցրած սառեցումով 
չորացրած սնունդ. բժշկական նպատակներին 
հարմարեցված համասեռ սնունդ. նախապես 
լցված ներարկիչներ բժշկական նպատակներով. 
բժշկական նպատակներին հարմարեցրած 
սառեցումով չորացրած միս. ռեակտիվ թուղթ 
անասնաբուժական նպատակներով. կապակ-
ցող միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. բուժիչ ատամնափոշիներ. բուժիչ 
պատրաստուկներ ոջիլների դեմ (պեդի-
կուլիցիդներ). ոջիլասպան շամպուններ. 
միջատասպան շամպուններ կենդանիների 
համար. անասնաբուժական միջատասպան 
լվացող միջոցներ. հակամանրէային օճառներ. 
ձեռքերը լվանալու հակամանրէային միջոցներ. 
սափրվելուց հետո օգտագործվող բուժական 
լոսյոններ. բուժիչ շամպուններ. արդուզարդի 
բուժիչ պատրաստուկներ. մազերի բուժիչ 
լոսյոններ. բուժիչ չոր շամպուններ. բուժիչ 
շամպուններ ընտանի կենդանիների համար. 
ախտահանող օճառներ. բուժիչ օճառներ. 
մերսման մոմեր թերապևտիկ նպատակների 
համար. ասաիի փուշու հիմքի վրա սննդային 
հավելումներ. վիտամինային հավելումներով 
սպեղանալաթեր. սննդային հավելումներ 
կոսմետիկական ազդեցությամբ. նիկոտինային 
ծամոն (խեժ) ծխելուց հրաժարվելու համար. 
նիկոտինային սպեղանալաթ ծխելուց 
հրաժարվելու համար. դենդրիմերի հիմքով 
պոլիմերից պատրաստված դեղապատիճներ 
դեղագործական արտադրանքի համար. 
քիմիական պատրաստուկներ վարակված 
հացահատիկային բույսերը մշակելու համար. 
մաշկային ներարկային լցանյութեր. 
միջատասպան նյութերով տոգորված 
ապարանջաններ. բուժիչ ատամնամածուկ. 
մերսման ժելեր բժշկական նպատակների 
համար. ցավազրկող ձողեր գլխացավի դեմ. 
հակաբեղմնավորիչ սպունգներ. միանգամյա 
օգտագործման լողալու խանձարուրներ 
երեխաների համար. բազմակի օգտագործման 
լողալու խանձարուրներ երեխաների համար. 
խանձարուրներ փոխելու միանգամյա 
օգտագործման փռոցներ երեխաների համար. 
կենդանի հյուսվածքներ պարունակող ոսկրային 

լցանյութեր. լիցքավորված թթվածնային 
բալոններ բժշկական նպատակների համար. 
կանեփ բժշկական նպատակների համար.

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րա րական գործառնությունների մասին. 
հայտա րա րությունների   փակցնում.   
ներմուծման-արտահանման գործակալություն-
ների ծառայություններ. առևտրային 
տեղեկա տվության գործակալությունների 
ծառայություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
գովազդային նյութերի տարածում. լուսա-
պատճենահանման ծառայություններ. աշխա-
տանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ. գրասենյակային սարքերի 
և ապարատների վարձույթ. հաշվապահական 
գրքերի վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա-
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդա-
տվություն գործարարության կառավարման 
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. գործարա-
րության արդյունավետության փորձաքննական 
ծառայություններ. աճուրդային վաճառք. 
շուկայի ուսումնասիրություն. առև-
տրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործարա-
րության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետազոտու-
թյուններ. ծառայություններ հասարակական 
հարաբերությունների բնագավառում. սղա-
գրական ծառայություններ. հեռուստագովազդ. 
հաղորդագրությունների գրառում (գրա-
սենյակային աշխատանքներ). ցուցա-
փեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործա  կալությունների ծառայություններ. 
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գործա  րա րության կառավարման խորհրդա-
տվա կան ծառայություններ. մանեկեն ների 
ծառայություններ ապրանքները գովազ դելու 
կամ խրախուսելու համար. շուկայագի տական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում. մասնագիտա կան 
խորհրդատվություն գործարարության 
ասպա  րեզում. տնտեսական կանխա-
տեսում. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազ դային նպատակներով. 
գործնական տեղեկատվության տրա-
մադրում. հասարակական կարծիքի 
հետազոտում. վճարման փաստաթղթերի 
նախապատրաստում. աշխատակիցների հաս-
տիքների համալրում. ձեռնարկությունները 
տեղափոխելու հետ կապված վարչական 
ծառայություններ. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար. վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար. 
քարտուղարական ծառայություններ. հար-
կային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռա խոսազանգերին պատասխանելու 
ծառայու թյուններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի բաժա-
նորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. գովազդ փոստով. 
հյուրանոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգ-
չային հիմնապաշարներում. առևտրական 
տոնավաճառների կազմակերպում. լուսա-
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրա-

ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
սպառողներին առևտրային տեղեկատվության 
և խորհուրդների տրամադրում ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժա նորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի 
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). առևտրային միջնորդային ծառայու-
թյուններ. արտահաստիքային աշխատողների 
գործունեության կառավարում. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և կնքում 
երրորդ անձանց համար. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում. գովազդային 
հասկացությունների մշակում. արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերությունների 
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համար. հարկային հայտարարագրեր 
ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավա-
տարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրություն-
ների գրանցում. գրանցամատյանների 
տեղեկատվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու-
թյան հարցում բիզնես-ծառայություններ. 
հեռուստախանութների ծրագրերի արտա-
դրություն. հասարակության հետ հաղորդա-
կցման ռազմավարության վերաբերյալ 
խորհրդատվություն. խորհրդատվություն 
գովազ դային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. սպորտային միջոցառում-
ների հովանավորմամբ ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում. մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ. ֆինան-
սական աուդիտ. թվային երաժշտության 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. նախապես գրառված 
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ վաճառք. նվերների 

ցանկի գրանցման ծառայություններ. թիրախային 
մարքեթինգ (շուկայավարում). գործարարության 
ժամանակավոր կառավարում. արտաքին 
գովազդ. պատկերասրահների միջոցով 
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. 
վարչական օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. լրատվամիջոցների հետ 
կապերի ծառայություններ. կորպորատիվ 
հաղորդակցության ծառայություններ. գրա-
սենյակային սարքավորումների վարձույթ 
համատեղ աշխատանքային պայմաններում. 
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ. 
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակ-
ներով. օգտագործողների վարկանիշների 
տրամադրում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. հեռախոսային կոմուտատորի 
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. 
սպառողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ 
մարքեթինգային նպատակներով. վարչական 
ծառայություններ բժշկական ուղղորդման 
համար. մանրածախ և մեծածախ առևտուր:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20201086 (111) 31783
(220) 15.06.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 15.06.2030
(730) Հրանտ Էդուարդի Չոբանյան, 
Երևան, Օրբելի եղբայրներ 6, բն. 85, AM, 
ԳուրգենԴարբինյան, US 
(442) 01.07.2020
(540) 
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 

գարեջրից. հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
փրփրուն գինի. օղի. լիկյորներ. ապերիտիֆներ. 
կոկտեյլներ. ջին. վիսկի. ռոմ. սպիրտային 
ըմպելիքներ:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20201091  (111) 31784
(220) 15.06.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 15.06.2030
(730) «Զուլալ գինիներ» ՍՊԸ, Երևան, Մելքումով 
18/8, AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

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

____________________

(210) 20201109  (111) 31785
(220) 16.06.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 16.06.2030
(730) «Ունիկո» ՍՊԸ, Երևան, Մյասնիկյան 55/7, 
AM 
(442) 01.07.2020
(540) 

(591) «PALACE», «Hotel», «Sauna» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն։
(511) 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ.
դաս 44. շոգեբաղնիքների ծառայություններ:

____________________

(210) 20201145  (111) 31786
(220) 23.06.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 23.06.2030
(730) Տիգրան Սերոբի Ստեփանյան, Երևան, Ն. 
Տիգրանյան 5, բն. 29, AM 
(442) 16.07.2020
(540) 

(526) «ԿԱԹ», «EST. 2020» և «ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է 
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ» գրառումներն ինքնուրույն 
պահ պա նության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 29. կաթ:
____________________

(210) 20201152  (111) 31787
(220) 24.06.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 24.06.2030
(730) «Բանդիվան կաթ» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, 
Ամասիայի շրջ., գ. Բանդիվան, AM 
(442) 16.07.2020
(540) 
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(526) «ՄՍԱՄԹԵՐՔ» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ կարմիր, բաց և մուգ ոսկեգույն, բաց և մուգ 
կանաչ, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. մսամթերք:
____________________

(210) 20201172  (111) 31788
(220) 26.06.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 26.06.2030
(730) Քյուփլեյ ԳմբՀ, DE 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 

ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ. մանկական անվտանգ 
նստոցներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. նորածինների սայլակներ. մանկական 
սայլակներ. անվտանգության կապովի 
գոտիներ տրանսպորտային միջոցների 
նստելատեղերի համար. էլեկտրաշարժիչա-
վոր միջոցներ. եռանիվ տրանսպորտային 
միջոցներ. հեծանիվներ. էլեկտրական 
հեծանիվներ. սկուտերներ սահմանափակ 
հնարավորություններով անձանց համար. 
մոտոռոլլեր. ինքնահավասարակշռվող 
ինքնա գլորներ. հեծանիվների դողեր. 
պոմպեր հեծանիվների դողերի համար. 
օդապոմպեր (տրանսպորտային միջոցների 
պիտույքներ). անխուց դողեր հեծանիվների 
համար. հեծանիվների դողերի անվախուցեր. 
օդաճնշական դողեր. դողեր տրանսպորտային 
միջոցների անիվների համար. մոտոցիկլետներ. 
բեռնախցիկներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. բեռնացանցեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. երկանիվ սայլակներ. 
մոպեդներ. ինքնագլորներ (տրանսպոր տային 
միջոցներ). ինքնահավասարակշռվող տախ-
տակներ. ինքնահավասարակշռվող էլեկ-
տրական ունիցիկլեր. հենակներ հեծանիվների 
համար. ցեխից, կեղտից պաշտպանող 

վահանակներ. շղթաներ հեծանիվների 
համար. հեծանիվների ղեկեր. հեծանիվների 
ատամնանիվներ. արգելակներ հեծանիվների 
համար. հեծանիվների անվահեցեր. ծնկավոր 
լծակներ հեծանիվների համար. շարժիչներ 
հեծանիվների համար. հեծանիվների 
անվակունդեր. հեծանիվների ոտնակներ. 
հեծանվային անվաճաղեր. հեծանիվների 
անիվներ. թամբեր հեծանիվների համար. 
պահպանական ցանցեր հեծանիվների 
համար. հեծանիվների շրջանակներ. թամ-
բերի պատյաններ հեծանիվների համար. 
հեծանիվների զամբյուղներ. հեծանիվների 
կողովներ. հեծանիվների խուրջիններ. 
հեծանիվների զանգեր. երկաթուղասայ-
լակներ. մանկասայլակներ. պատյաններ 
մանկասայլակների համար. մանկական 
սայլակների հետգցովի թափքածածկեր. 
մոծակապաշտպան ցանցեր մանկական 
սայլակների համար. մանկական սայլակներին 
հարմարեցված ոտնամուշտակներ. հաշման-
դամների սայլակներին հարմարեցված 
ոտնա մուշտակներ. մանկասայլակներին հար-
մա րեցված պայուսակներ. 

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. 
ապարատներ տեսախաղերի համար. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառերի 
զարդարանքներ, բացառությամբ լամպերի, 
մոմերի և հրուշակեղենի. սպորտային 
մարզասարքեր. մարմնամարզական հարմա-
րանքներ. կառուցելու խորանարդիկներ 
(խաղալիքներ). փչովի խաղագնդակեր. 
դոմինո (խաղ). տիկնիկներ. ինքնագլորներ 
(խաղալիքներ). փափուկ խաղալիքներ. 
մանրակերտներ (խաղալիքներ). բիլյարդի 
խաղագնդեր. բիլյարդի սեղանների 
կողեզրերի պահպանակներ. ծնկակալներ 
(սպորտային ապրանքներ). արմնկակալներ 
(սպորտային ապրանքներ). եռանիվ 
խաղալիք հեծանիվներ մանուկների համար. 
տրանսպորտային միջոցներ (խաղալիքներ). 
ռադիոկառավարվող խաղալիք մեքենաներ. 
ճոճաձիեր (խաղալիքներ). տոնավաճառային 
կարուսելներ. խաղային կոնստրուկտորներ. 
տրանսպորտային նմուշների փոքրամասշտաբ 
մոդելներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 

ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ. մանկական անվտանգ 
նստոցներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. նորածինների սայլակներ. մանկական 
սայլակներ. անվտանգության կապովի 
գոտիներ տրանսպորտային միջոցների 
նստելատեղերի համար. էլեկտրաշարժիչավոր 
միջոցներ. եռանիվ տրանսպորտային 
միջոցներ. հեծանիվներ. էլեկտրական 
հեծանիվն եր. սկուտերներ սահմանափակ 
հնարավորություններով անձանց համար. 
մոտոռոլլեր. ինքնահավասարակշռվող 
ինքնա գլորներ. հեծանիվների դողեր. 
պոմ պեր հեծանիվների դողերի համար. 
օդապոմպեր (տրանսպորտային միջոցների 
պիտույքներ). անխուց դողեր հեծանիվների 
համար. հեծանիվների դողերի անվախուցեր. 
օդաճնշական դողեր. դողեր տրանսպորտային 
միջոցների անիվների համար. մոտոցիկլետներ. 
բեռնախցիկներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. բեռնացանցեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. երկանիվ սայլակներ. 
մոպեդներ. ինքնագլորներ (տրանսպոր-
տային միջոցներ). ինքնահավասարա կշռվող 
տախտակներ. ինքնահավասարակշռվող 
էլեկտրական ունիցիկլեր. հենակներ հեծա-
նիվների համար. ցեխից, կեղտից պաշտպանող 
վահանակներ. շղթաներ հեծանիվների 
համար. հեծանիվների ղեկեր. հեծանիվների 
ատամնանիվներ. արգելակներ հեծանիվների 
համար. հեծանիվների անվահեցեր. ծնկավոր 
լծակներ հեծանիվների համար. շարժիչներ 
հեծանիվների համար. հեծանիվների 
անվակունդեր. հեծանիվների ոտնակներ. 
հեծանվային անվաճաղեր. հեծանիվների 

անիվներ. թամբեր հեծանիվների համար. 
պահպանական ցանցեր հեծանիվների 
համար. հեծանիվների շրջանակներ. 
թամբերի պատյաններ հեծանիվների համար. 
հեծանիվների զամբյուղներ. հեծանիվների 
կողովներ. հեծանիվների խուրջիններ. 
հեծանիվների զանգեր. երկաթուղասայլակ-
ներ. մանկասայլակներ. պատյաններ 
մանկասայլակների համար. մանկական 
սայլակների հետգցովի թափքածածկեր. 
մոծակապաշտպան ցանցեր մանկական 
սայլակների համար. մանկական սայլակներին 
հարմարեցված ոտնամուշտակներ. հաշման-
դամների սայլակներին հարմարեցված 
ոտնամուշտակներ. մանկասայլակներին հար-
մարեցված պայուսակներ. 

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. ապա-
րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառերի 
զարդարանքներ, բացառությամբ լամպերի, 
մոմերի և հրուշակեղենի. սպորտային 
մարզասարքեր. մարմնամարզական հարմա-
րանքներ. կառուցելու խորանարդիկներ 
(խաղալիքներ). փչովի խաղագնդակեր. 
դոմինո (խաղ). տիկնիկներ. ինքնագլորներ 
(խաղալիքներ). փափուկ խաղալիքներ. 
մանրակերտներ (խաղալիքներ). բիլյարդի 
խաղագնդեր. բիլյարդի սեղանների 
կողեզրերի պահպանակներ. ծնկակալներ 
(սպորտային ապրանքներ). արմնկակալներ 
(սպորտային ապրանքներ). եռանիվ 
խաղալիք հեծանիվներ մանուկների համար. 
տրանսպորտային միջոցներ (խաղալիքներ). 
ռադիոկառավարվող խաղալիք մեքենաներ. 
ճոճաձիեր (խաղալիքներ). տոնավաճառային 
կարուսելներ. խաղային կոնստրուկտորներ. 
տրանսպորտային նմուշների փոքրամասշտաբ 
մոդելներ:
(740) Արարատ Գալոյան
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դաս 35. ցուցահանդեսների կազմակեր-

պում առևտրային կամ գովազդային նպատակ-
ներով. ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. պատկերասրահների միջո ցով 
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք.

դաս 41. կինոստուդիաների ծառայու-
թյուններ. հեռակա ուսուցում. տեքստային 
նյութերի հրապարակում, բացառությամբ 
գովազդային նյութերի. ֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային ֆիլմերի. 
գրքերի հրատարակում. շոուների արտադրու-
թյուն. կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկացում. ցուցահանդեսների կազ-
մակերպում մշակութային կամ կրթության 
նպատակներով. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). գիտաժողով-
ների (սիմպոզիումների) կազմակերպում 
և անցկացում. վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). 
գրքերի և պարբերականների առցանց 
հրապարակում. լուսանկարչություն. համերգ-
ների կազմակերպում և անցկացում. կրթական 
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում 
և անցկացում. հեռուստատեսային և 
կինոսցենարների գրում. գեղարվեստի 
պատկերասրահների կողմից ներկայացվող 
մշակութային, կրթական կամ ժամանցային 
ծառայություններ. կինոֆիլմերի ստեղծում, 
բացառությամբ գովազդայինների:

____________________

(210) 20201181  (111) 31791
(220) 26.06.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 26.06.2030
(730) «Թիվ 405» ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան 
50, բն. 158, AM 
(442) 16.07.2020
(540) 

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

դաս 35. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
ստեղծագործների և կատարողների գործերի 
կառավարում. գովազդային ֆիլմերի արտա-
դրություն. պատկերասրահների միջոցով 
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք.

դաս 41. կինոստուդիաների ծառայու-
թյուններ. հեռակա ուսուցում. տեքստային 
նյութերի հրապարակում, բացառությամբ 
գովազդային նյութերի. ֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային ֆիլմերի. 
գրքերի հրատարակում. շոուների արտադրու-
թյուն. կոնֆերանսների կազմակերպում և 
անցկացում. ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում մշակութային կամ կրթության 
նպատակներով. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). գիտաժողով-
ների (սիմպոզիումների) կազմակերպում 
և անցկացում. վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). 
գրքերի և պարբերականների առցանց 
հրապարակում. լուսանկարչություն. համերգ-
ների կազմակերպում և անցկացում. կրթական 
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում 
և անցկացում. հեռուստատեսային և 
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կինոսցենարների գրում. գեղարվեստի 
պատկերասրահների կողմից ներկայացվող 
մշակութային, կրթական կամ ժամանցային 
ծառայություններ. կինոֆիլմերի ստեղծում, 
բացառությամբ գովազդայինների: 

____________________

(210) 20201193  (111) 31792
(220) 01.07.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 01.07.2030
(730) «Արմիմպորտս» ՍՊԸ, Երևան, Սեպուհի 
21, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 8. բահեր (ձեռքի գործիքներ). էտելու 

մկրատներ.
դաս 17. ոչ մետաղական ճկուն խողովակներ.
դաս 22. կապկպելու ոչ մետաղական թելեր:

(740) Անդրանիկ Խաչիկյան
____________________

(210) 20201194  (111) 31793
(220) 01.07.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 01.07.2030
(730) «Սկեպդեպ» ՍՊԸ, Երևան, Բագրատունյաց 
98, AM 
(442) 16.07.2020
(540) 

(526) «auto lamps & accessories» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ավտոպահեստամասերի, լամպերի 
և աքսեսուարների մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20201211  (111) 31794
(220) 02.07.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 02.07.2030
(730) «Էկո ջերմոց» ՍՊԸ, Երևան, Նոր-Նորք 
8-րդ զ., շ. 38, բն. 32, AM 
(442) 16.07.2020
(540) 

(526) «ECO» և «JERMOC» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, կանաչ, մուգ կանաչ, սև և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. հիդրոպոնիկ ջերմոցների վաճառք, 
ներմուծում.

դաս 37. հիդրոպոնիկ ջերմոցների 
տեղադրում:

____________________

(210) 20201241  (111) 31795
(220) 06.07.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 06.07.2030
(730) «Էյջ դի քոնսալթ» ՍՊԸ, Երևան, 
Անդրանիկի 100, բն. 51, AM 
(442) 03.08.2020
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(540) 

(526) «Consult» բառը և «ACCOUNTING COMPANY» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, մուգ և բաց կանաչ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. հաշվապահական հաշվառման 
վարում:

____________________

(210) 20201246  (111) 31796
(220) 06.07.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 06.07.2030
(730) «Շիփէքս» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի պող. 
54ա, տարածք 38, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

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

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ 
գործա րարական գործառնությունների 
մասին. հայտարարությունների փակցնում. 
ներմուծման-արտահանման գործակալություն-
ների ծառայություններ. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառայություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
լուսապատճենահանման ծառայություններ. 
աշխատանքի վարձելու գործակալությունների 
ծառայություններ. գրասենյակային սարքերի 
և ապարատների վարձույթ. հաշվապահական 
գրքերի վարում. հաշվետվությունների կազմում 

հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա-
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդա-
տվություն գործարարության կառավարման 
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. գործա-
րարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործարա-
րության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետա զոտու-
թյուններ. ծառայություններ հասարակական 
հարաբերությունների բնագավառում. սղա-
գրական ծառայություններ. հեռուստագովազդ. 
հաղորդագրությունների գրառում (գրա-
սենյակային աշխատանքներ). ցուցափեղկերի 
ձևավորում. գովազդային գործակալություն-
ների ծառայություններ. խորհրդատվություն 
գործարարության կառավարման հարցերով. 
մանեկենների ծառայություններ ապրանքները 
գովազդելու կամ խրախուսելու համար. 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. մասնագիտա-
կան խորհրդատվություն գործարարության 
ասպարեզում. տնտեսական կանխատեսում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. գործնա-
կան տեղեկատվություն. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. վճարման 
փաստա թղթերի նախապատրաստում. 
աշխատակիցների հաստիքների համալրում. 
ձեռնար կությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար. 
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վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. քարտուղարական ծառայություններ. 
հարկային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա-
յություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում 
երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով. 
հյուրանոցային գործունեության կառավա-
րում. ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնա  կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. լուսա-
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդներ սպառողներին ապրանքների և 
ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 

ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. 
վաճառասեղանների վարձույթ. վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» (PPC). 
առևտրային միջնորդություն (ծառայություն). 
արտահաստիքային աշխատողների գործու-
նեության կառավարում. առևտրային գոր-
ծարքների համաձայնեցում և կնքում երրորդ 
անձանց համար. տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում 
և պահում շինարարական նախագծերի 
համար. առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի 
կառավարում. գործարար տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում գնողներին և 
ապրանքներ և ծառայություններ վաճառող ներին. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերություն-
ների համար. հարկային հայտարարագրեր 
ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային վահանակների 
վարձույթ. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբկայքերի ցանկի տրա-
մադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյա-
կային գործառույթներ). սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրությունների 
գրանցում. գրանցամատյանների տեղեկա-
տվության թարմացում և պահում. տեղե-
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կատվական ցանկի կազմում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու-
թյան հարցում բիզնես ծառայություն-
ներ. հեռուստախանութների ծրագրերի 
արտա դրություն. հասարակության հետ 
հաղորդակցման ռազմավարության վերաբերյալ 
խորհրդատվություն. խորհրդատվություն 
գովազդային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ. գործարար պայմա-
նագրերի համաձայնեցում երրորդ անձանց 
համար. սպորտային միջոցառումների 
հովանավորմամբ ապրանքների և ծառայու-
թյունների խթանում. մրցակցային հետա-
խուզական ծառայություններ. շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ. թվային 
երաժշտության ներբեռնման համար մանրածախ 
առցանց ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. նախապես գրառված 
երաժշտու թյան և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ վաճառք. նվերների 
ցանկի գրանցման ծառայություններ. 
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում). 
գործարարության ժամանակավոր կառավարում. 
արտաքին գովազդ. պատկերասրահների 
միջոցով արվեստի գործերի մանրածախ 
վաճառք. վարչական օժանդակություն 
մրցույթի հայտերի վերաբերյալ. մարքեթինգ 
(շուկայավարում) ծրագրային ապահովման 
հրապարակման շրջանակներում.

դաս 39. ճանապարհորդների 
ուղեկցում. խմելու ջրի մատակարարում. 
ավիա փոխադրումներ. սանիտարական 
փոխա դրումներ. տրանսպորտային միջոց -
ների քար շակում վնասվածքի դեպքում. 
ավտո մեքենաների վարձույթ. ավտո-
մոբիլային փոխադրումներ. ավտո-
բուսային փոխադրումներ. զբոսանավերի 
ծառայություններ. ջրային տրանսպորտի 
վարձույթ. սառցահատային ծառայություն. 
փոխադրումներ բեռնատար ավտոտրանս-
պորտով. նավերը փրկելու ծառայություններ. 
փոխադրում լիխտերներով. փոխադրումներ 

սայլային տրանսպորտով. երկաթուղային 
փոխադրումներ. ձիերի վարձույթ. փաթեթա-
վորված բեռների առաքում. բեռների 
տեղափոխում. ապրանքների կշռաբաշ-
խում. ծովային բեռնափոխադրումների 
միջնորդություն. կրուիզների կազմակերպում. 
տրանսպորտային ծառայություններ զբոսա-
շրջիկների համար. բեռնաթափման 
աշխատանքներ. ապրանքների առաքում. 
ապրանքների պահպանություն. ջրաբաշխում. 
էլեկտրաէներգիայի բաշխում. ջրանցքների 
ջրարգելակների կառավարում. ավտոմոբիլ-
ների կայանատեղերի ծառայություններ. 
ապրանքների պահպանություն պահեստ-
ներում. պահեստների վարձույթ. փոխադրում 
լաստանավերով. փոխադրումներ գետային 
տրանսպորտով. նավավարձ (ապրանքների 
փոխադրում նավերով). նավավարձակալում. 
ավտոտնակների վարձույթ. փոխադրում 
խողովակաշարով. ավտոտրանսպորտի 
համար կայանատեղի վարձույթ. սառնոցների 
վարձույթ. տրանսպորտային միջոցների 
վարձույթ. երկաթուղային գնացքակազմի 
(վագոնների) վարձույթ. վագոնների վարձույթ. 
կահույքի փոխադրում. տրանսպորտային 
ծառայություններ. փոխադրումներ ջրային 
տրանսպորտով. ճանապարհորդական շրջա-
գա յությունների համար փոխադրումների 
կազմակերպում. ուղևորային փոխադրումներ. 
նավատարի ծառայություններ. քարշակում. 
խորտակված նավերի վերհանում. ճանա-
պարհորդությունների տոմսերի ամրագրում. 
ունեցվածքի փրկության ծառայություններ. 
տաքսի ծառայություն. տրամվայով 
փոխադրումներ. բեռների առաքում. 
ծովային փոխադրումներ. զրահա պատ 
տրանսպորտով փոխադրումներ. ճանա-
պարհորդների փոխադրում. թափոնների 
փոխադրում և պահում, փոխադրում տեղից-
տեղ տեղափոխվելիս, նավակների պահպանու-
թյուն, միջնորդություն նավավարձակալման 
դեպքում. միջնորդություն փոխադրումների 
դեպքում. վարորդների ծառայություն-
ներ. սուրհանդակային ծառայություններ 
(նամակների կամ ապրանքների առաքում). 
տեղեկատվություն պահեստներում ապ րանք-
ների պահպանության հարցերով. տեղեկա-
տվություն փոխադրումների հարցերով. 
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ջրասուզակի զանգերի վարձույթ. ջրասուզակի 
սուզազգեստների վարձույթ. ապրանքների 
պահպանման բեռնարկղերի վարձույթ. 
տրանսպորտային միջոցների համար փակ 
կայանատեղերի վարձույթ. փրկարարական 
գործողություններ (տրանսպորտ).  
տրանսպորտային միջոցների ամրագրում. 
ճանապարհորդությունների ամրագրում. 
ստորջրյա փրկարարական աշխատանքներ. 
ապրանքների փաթեթավորում. փոստային 
առաքում. թերթերի առաքում. փոստով 
պատվիրված ապրանքների առաքում. 
էներգիայի բաշխում. մրցարշավի ավտո-
մոբիլների վարձույթ. անդամալույծների 
բազկաթոռների վարձույթ. նավահանգստային 
բեռնորդների աշխատանքներ. տվյալների կամ 
փաստաթղթերի պահպանում էլեկտրոնային 
սարքերում. հրթիռների արձակում երրորդ 
անձանց համար. ծաղիկների առաքում. 
նամակագրության նախավճարում. տեղեկա-
տվություն երթևեկության վերաբերյալ. 
սառցախցիկների վարձույթ. շշալցման 
ծառայություններ. տրանսպորտի լոգիստիկա. 
թռչող սարքերի վարձույթ. փոխադրում 
բեռնանավերով. ավտոբուսների վարձույթ. 
թռչող սարքերի շարժիչների վարձույթ. 
թանկարժեք իրերի փոխադրում հսկողության 
ներքո. նավագնացական համակարգերի 
վարձույթ. ճանապարհորդության երթուղու 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
նվերների փաթեթավորում. տրակտորների 
վարձույթ. երկրորդային հումքի հավաքում 
(տրանսպորտ). գինու էլեկտրական 
պահարանների վարձույթ. բանկոմատների 
համալրում կանխիկ դրամով. քարշերինգի 
ծառայություններ:  

____________________

(210) 20201259  (111) 31797
(220) 07.07.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 07.07.2030
(730) «Բիզնես սթայլ» ՍՊԸ, Երևան,Կոմիտաս 
60, AM 
(442) 03.08.2020

(540) 

(511) 
դաս 35. օգնություն գործարարության 

կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
հայ տա րարությունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա-
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդա-
տվություն գործարարության կառավարման 
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. գործա-
րարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահա տում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործարա-
րության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետա զո-
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տու թյուններ. ծառայություններ հասարա-
կական հարաբերությունների բնագա վառում. 
սղագրական ծառայություններ. հեռուստա-
գովազդ. հաղորդագրությունների գրառում 
(գրասենյակային աշխատանքներ). ցուցա-
փեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործա կալությունների ծառայություններ. 
գործա րա րության կառավարման խորհրդա-
տվական ծառայություններ. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտա-
կան (մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում. մասնագիտա կան 
խորհրդատվություն գործարարության 
ասպա րեզում. տնտեսական կանխատեսում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով. 
գործնական տեղեկատվության տրա-
մադրում. հասարակական կարծիքի 
հետազոտում. վճարման փաստաթղթերի 
նախապատրաստում. աշխատակիցների 
հաստիքների համալրում. ձեռնարկությունները 
տեղափոխելու հետ կապված վարչական 
ծառայություններ. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար. վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար. 
քարտուղարական ծառայություններ. հար-
կային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռա խոսազանգերին պատասխանելու 
ծառայու թյուններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. գովազդ փոստով. հյուրա-
նոցային գործունեության կառավարում. 
ստեղծագործների և կատարողների գոր-
ծերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնա կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական տոնա-
վաճառների կազմակերպում. լուսապատ-
ճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). տեղեկատվության որոնում 

համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
սպառողներին առևտրային տեղեկատվու թյան 
և խորհուրդների տրամադրում ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի 
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). առևտրային միջնորդային ծառա-
յություններ. արտահաստիքային աշխա-
տողների գործունեության կառավարում. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում և 
կնքում երրորդ անձանց համար. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
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նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում. գովազդային 
հասկացությունների մշակում. արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերությունների 
համար. հարկային հայտարարագրեր 
ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավա-
տարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրություն-
ների գրանցում. գրանցամատյանների 
տեղեկատվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու-
թյան հարցում բիզնես-ծառայություններ. 
հեռուստախանութների ծրագրերի 
արտա դրություն. հասարակության հետ 
հաղորդակցման ռազմավարության վերաբեր-
յալ խորհրդատվություն. խորհրդատվություն 
գովազդային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. սպորտային միջոցառում-
ների հովանավորմամբ ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում. մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ. ֆինան-
սական աուդիտ. թվային երաժշտության 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. նախապես գրառված 

երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ վաճառք. նվերների 
ցանկի գրանցման ծառայություններ. թիրախային 
մարքեթինգ (շուկայավարում). գործարարու-
թյան ժամանակավոր կառավարում. արտաքին 
գովազդ. պատկերասրահների միջոցով 
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. 
վարչական օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. լրատվամիջոցների հետ 
կապերի ծառայություններ. կորպորատիվ 
հաղորդակցության ծառայություններ. գրա-
սենյակային սարքավորումների վարձույթ 
համատեղ աշխատանքային պայմաններում. 
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ. 
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակ-
ներով. օգտագործողների վարկանիշների 
տրամադրում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. հեռախոսային կոմուտատորի 
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. 
սպառողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ 
մարքեթինգային նպատակներով. վարչական 
ծառայություններ բժշկական ուղղորդման 
համար.

դաս 40. հղկանյութային մշակում. 
կինոժապավենների մշակում. օդի մաքրում. 
մագնիսացում. մանածագործական իրերի 
վերջնամշակում. թղթի վերջնամշակում. 
արծաթապատում. գործվածքների սպի-
տա կեցում. փայտանյութի մշակում. 
գործվածքների եզրերի մշակում. զոդում. 
հագուստի կարում. կադմիումապատում. 
գործվածքների փայլարդում. բրուտագործա-
կան աշխատանքներ. կոշիկի ներկում. 
քրոմապատում. մետաղի դրվագում այլ 
մետաղներով. կաշվի ներկում. մորթիների 
մշակում. գործվածքների ձևում. նկարների 
տպագրում. լուսանկարչական ժապավենների 
հայտածում. ոսկեզօծում. ջրի մշակում. 
գալվանապատում. անագապատում. մոր-
թիների ձևակերտում ըստ պատվերի. 
դարբնոցային աշխատանքներ. մորթիների 
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մշակում հակացեցային միջոցներով. 
ֆրեզում. հյութի քամում պտուղներից. 
սննդամթերքի ապխտում. ցինկապատում. 
գալվանացում. փորագրում. գործվածքների 
մշակում ջրամերժություն հաղորդելու համար. 
գործվածքների մշակում հրակայունություն 
հաղորդելու համար. գործվածքների մշակում 
չճմրթելիություն հաղորդելու համար. բրդի 
մշակում. մակաշերտում (լամինացում). 
աղացում. մետաղների մշակում. մետաղների 
մխում. ալյուրի աղացում. նիկելապատում. 
հինում (ջուլհակություն). մորթու մշակում. 
ողորկում հղկանյութերով. կազմարարական 
աշխատանքներ. նյութերի ռանդում. 
թամբագործական աշխատանքներ. դեր-
ձակների ծառայություններ. դաբաղում. 
խրտվիլակների խծուծում. ներկման ծառա-
յություններ. մանածագործական իրերի ներկում. 
գործվածքների, մանածագործական իրերի 
մշակում. մանածագործական իրերի մշակում 
հակացեցային միջոցներով. գործվածքների 
ներկում. թղթի մշակում. ապակեգործական 
աշխատանքներ. ասեղնագործում. կաշվի 
մշակում. ապակիների ներկում մակերևութային 
ծածկապատմամբ. սննդամթերքի և ըմպե-
լիքների պահածոյացում. անտառանյութի 
հատում և մասնատում. աղբի և թափոնների 
կրկնական մշակում. գործվածքների նստեցում. 
մորթիների փայլեցում. մորթիների կոկում. 
մորթիների ներկում. օդի հոտազերծում. 
օդի թարմացում. մոնտաժման-հավաքման 
աշխատանքներ ըստ պատվերի երրորդ անձանց 
համար. գեղարվեստական աշխատանքների 
շրջանակում. գալվանական ոսկեզօծում. 
լազերային փորագրում. նյութերի մշակման 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
օպտիկական ապակու հղկում. լուսանկարների 
տպագրում. լուսափորագրում. նավթի վերա-
մշակում. գործվածքի մգդակում. զտարկում. 
անասունների սպանդ. մաքրամշակում. 
թափոնների մշակում(վերամշակում). հագուստի 
ձևափոխում. պղնձապատում. ռետինացում 
(նյութերի մշակում). ատամնատեխնիկների 
ծառայություններ. էներգիա արտադրելու 
ծառայություններ. գեներատորների վարձույթ. 
աղբի և թափոնների ոչնչացում. աղբի և 
թափոնների այրում. գունաբաժանում. 
բանալիներ պատրաստելու ծառայություններ. 

վնասակար նյութերի ակտիվազերծում. 
վիմագրություն. մետաղների ձուլում. 
պոլիգրաֆիա. հյուսելու մեքենաների վարձույթ. 
օֆսեթ տպագրություն. լուսանկարչական 
հորինվածքի կազմում. մետաքսատպություն. 
թափոնների և վերամշակված նյութի 
տեսակավորում (վերամշակում). սննդամթերքի 
սառեցում. օդորակիչների վարձույթ. ջեռուցման 
լրացուցիչ սարքերի վարձույթ. մահուդալ-
մում. սառնապահպանման ծառայություններ. 
ավազաշիթային մշակման ծառայություններ. 
շոգեկաթսաների վարձույթ. թափոնների 
վերականգնում. եռակցման աշխատանքներ. 
ավտոմեքենաների ապակիների երանգավորում. 
երրորդ անձանց համար 3D տպագրություն ըստ 
պատվերի. գարեջրի եփում երրորդ անձանց 
համար. հացի արտադրություն ըստ պատվերի. 
սննդամթերքի և խմիչքների պաստերիզացում. 
գինու արտադրություն երրորդ անձանց համար. 
խորհրդատվություն գինեգործության ոլորտում.

դաս 42. քիմիական անալիզ. նավթային 
հանքավայրերի հետազոտություններ շահա-
գործման նպատակով. ճարտարապետական 
ծառայություններ. հետազոտություններ մանրէա-
բանության բնագավառում. ծառայություններ 
քիմիայի բնագավառում. հետազոտություններ 
քիմիայի բնագավառում. խորհրդատվություն 
ճարտարապետության հարցերով. հատա կա-
գծերի մշակում շինարարության բնա գավա-
ռում. տեխնոլոգիական հետա զոտություններ. 
նավթահորերի հսկո ղություն. հետա զո-
տություններ կոսմետո լոգիայի բնագավառում. 
ինտե րիերի ձևավորում. արդյունաբերական 
դիզայն. դիզայներների ծառայություններ 
փաթեթավորման բնագավառում. նյութերի 
փորձարկումներ. տեխնիկական նախագծերի 
ուսումնասիրում. երկրաբանական հետա-
զննություն. նավթի հանքավայրերի 
հետազննություն. ճարտարագիտություն. 
օդերևութաբանական տեղեկատվություն. 
հողաչափում. համակարգիչների վարձույթ. 
համակարգիչների համար ծրագրերի 
կազմում. նավթի հանքավայրերի 
հետախուզում. հետազոտություններ ֆիզի-
կայի բնագավառում. հետազոտություններ 
մեխա նիկայի բնագավառում. մանա-
ծա գործական արտադրանքի փորձար-
կումներ. երկրաբանական հետա խուզում. 
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հետազոտություններ երկրաբա նության բնա-
գավառում. արվեստի ստեղծագործություն-
ների իսկության որոշում. չափաբերում 
(չափումներ). ծրագրային ապահովման 
մշակում. ծրագրային ապահովման 
արդիա կանացում. խորհրդատվություն 
համակարգչային տեխնիկայի մշակման 
և զարգացման ոլորտում. հագուստի 
մոդելավորում. գեղարվեստական դիզայն. 
որակի հսկողություն. ծրագրային ապահովման 
վարձույթ. նոր արտադրատեսակների 
հետազոտություն և մշակում երրորդ 
անձանց համար. գեղարվեստական 
ձևավորում  (արդյունաբերական դիզայն). 
ստոր ջրյա հետազոտություններ. համա-
կարգչային տվյալների վերականգնում. 
ծրագրային ապահովման սպասարկում. 
համակարգչային համակարգերի վերլու-
ծություն. հետազոտություններ կենսա-
բանության բնագավառում. քաղաքների 
հատակագծերի կազմում. ճարտարագիտական 
փորձաքննություն. համակարգչային համա-
կարգերի նախագծում. ավտոմոբիլային 
տրանսպորտի տեխնիկական վերա-
հսկողություն. համակարգչային ծրագրերի 
բազմացում. տվյալների կամ փաստաթղթերի 
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային 
կրիչի վրա. վեբ-կայքերի ստեղծում և 
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց 
համար. համակարգչային կայքերի տեղադրում 
(վեբ-կայքերի). համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում. ամպերի ցրում. 
տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկա-
կան կերպափոխման. խորհրդատվություն 
ծրագրային ապահովման հարցերով. վեբ-
սերվերների վարձույթ. տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպանություն վիրուսներից. 
խորհուրդներ էներգիայի խնայողության 
հարցերով. հետազոտություններ շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության բնագավառում. 
ինտերնետի համար որոնման միջոցների 
տրամադրում. փաստաթղթերի թվայնացում 
(տեսածրում). ձեռագրի վերլուծություն 
(ձեռագրաբանություն). ջերմոցային գազերի 
արտա նետումների կրճատման հետ կապ-
ված գիտական տեղեկատվության և 
խորհրդատվության տրամադրում. անտառի 

որակի գնահատում. բրդի որակի գնա-
հատում. հեռակա հասանելիության 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ. 
ջրի անալիզ. գիտական լաբորատորիաների 
ծառայություններ. աուդիտ էներգետիկայի 
ոլորտում. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն. ծրագրային ապա-
հովում որպես (SaaS) ծառայություն. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդատվություն. գիտական 
հետազոտություններ. սերվերների հոս-
թինգ. կլինիկական փորձարկումներ. 
տվյալների պահեստային հեռապատճենման 
ծառայություններ. տվյալների էլեկտրոնային 
պահպանում. համակարգչային տեխ-
նոլոգիաների և ծրագրավորման վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. աշխարհագրական քարտեզներ 
կազմելու ծառայություններ. «ամպային» 
տեխնոլոգիաների ծառայություններ. տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիաների ծառայություն ներ, 
որոնք տրամադրվում են արտաքին ռեսուրսների 
(աութսորսինգ) հիման վրա. տեխնոլոգիական 
հարցերով խորհրդատվություն. համա-
կարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում 
խորհրդա տվություններ. հեռա հաղորդակ-
ցական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
խորհրդա տվական ծառայություններ. 
եղանակի տեսության ծառայություններ. 
համակարգչային անվտանգության ոլորտում 
խորհրդատվություն. տեխնիկական փաստա-
թղթերի կազմում. ինտերիերի դիզայն. 
բջջային հեռախոսների ապակողպում. 
համակարգչային համակարգերի մոնիտո-
րինգ անսարքությունները բացահայտելու 
համար. վեբ-կայքերի տեղեկատվական 
կատալոգների ստեղծում և մշակում 
երրորդ անձանց համար (ծառայություններ 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլոր  տում). խորհրդատվություն համա-
ցանցային անվտանգության հարցերով. 
խորհրդատվություն տվյալների անվտան-
գության հարցերով. տվյալների կոդավորման 
ծառայություններ. համակարգչային համա-
կարգերի մոնիտորինգ չարտոնված մուտքերը 
կամ  տվյալների կոտրանքը հայտնաբերելու 
համար. անձնական տվյալների էլեկտրոնային 
վերահսկում համացանցի միջոցով 
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տեղեկատվության գողությունը հայտնաբերելու 
համար. վարկային քարտերով գործարքների 
էլեկտրոնային վերահսկում համացանցի 
միջոցով խարդախությունները հայտնաբերելու 
համար. ծրագրային ապահովման մշակում 
ծրագրային ապահովման հրատարակման 
շրջանակներում. հարթակ որպես 
ծառայություն (PaaS). համակարգչային 
հար թակների կատարելագործում. այցե-
քարտերի ձևավորում. գիտական և 
տեխնոլոգիական հետազոտություններ բնա-
կան աղետների ոլորտում. նավթի, գազի 
և հանքարդյունաբերության ոլորտնե-
րում հետախուզական ծառայություններ. 
գիտական և տեխնոլոգիական հետազոտու-
թյուն արտոնա գրային քարտեզագրման 
ոլորտում. հետա զոտություններ շինա-
րարական աշխատանք ների ոլորտում. 
հետազոտություններ հեռահաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում. հետա-
զոտություններ եռակցման ոլորտում. բժշկական 
հետազոտություններ. գովազդային նյութերի 
գրաֆիկական ձևավորում. հաշվիչների 
վարձույթ էլեկտրաէներգիայի սպառման 
հաշվառման համար. էլեկտրոնային առևտրի 
գործարքների ժամանակ օգտագործողի 
վավերացման ծառայություններ. օգտագործողի 
վավերացման ծառայություններ՝ օգտագործելով 
մեկանգամյա մուտքի տեխնոլոգիան առցանց 
ծրագրային ապահովման հավելվածների 
համար:

____________________

(210) 20201261  (111) 31798
(220) 08.07.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 08.07.2030
(730) Անահիտ Համլետի Թադևոսյան, Կոտայքի 
մարզ, գ. Մրգաշեն, փ. 6, տուն 31, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

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

դաս 44. մարդկանց հիգիենիկ և 
կոսմետիկական ծառայություններ. գեղեց-
կության սրահների ծառայություններ. 
վարսահարդարման, դիմահարդարման և 
մատնահարդարման ծառայություններ:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20201262  (111) 31799
(220) 08.07.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 08.07.2030
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վարդան 
Գասպարյան, Երևան, Նազարբեկյան թաղ., շ. 
11/8, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(526) «ՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
բաց և մուգ կանաչ, սպիտակ, բաց և մուգ կարմիր, 
վարդագույն, դեղին, բաց և մուգ կապույտ, բաց և 
մուգ մանուշակագույն և նարնջագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. տոնական պարագաների 
մանրածախ և մեծածախ վաճառք:
(740) Մարինե Դավթյան

____________________

(210) 20201265  (111) 31800
(220) 08.07.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 08.07.2030
(730) «Նոն սթոփ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Թեյշեբաինի 6/1, AM 
(442) 03.08.2020
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(540) 

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

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
հայ տա րարությունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառա-
յություններ. առևտրային տեղեկատվու թյան 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա-
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդա-
տվություն գործարարության կառավարման 
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. գործա-
րարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպա րեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործարա-

րության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետա-
զո տություններ. ծառայություններ 
հասա   րակական հարաբերությունների բնագա-
վառում. սղագրական ծառայություններ. 
հեռուստագովազդ. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գործա րարության կառավարման խորհրդա-
տվական ծառայություններ. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության 
ասպա րեզում. տնտեսական կանխատեսում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով. 
գործնական տեղեկատվության տրամա-
դրում. հասարակական կարծիքի 
հետազոտում. վճարման փաստաթղթերի 
նախապատրաստում. աշխատակիցների 
հաստիքների համալրում. ձեռնարկությունները 
տեղափոխելու հետ կապված վարչական 
ծառայություններ. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար. վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար. 
քարտուղարական ծառայություններ. հար-
կային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու 
ծառայություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում 
երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով. 
հյուրանոցային գործունեության կառավա-
րում. ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնա կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. առևտրական տոնա-
վաճառների կազմակերպում. լուսա-
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
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ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 
տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
սպառողներին առևտրային տեղեկատվության 
և խորհուրդների տրամադրում ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի 
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). առևտրային միջնորդային ծառա-
յություններ. արտահաստիքային աշխա-
տողների գործունեության կառավարում. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում և 

կնքում երրորդ անձանց համար. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում. գովազդային 
հասկացությունների մշակում. արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերությունների 
համար. հարկային հայտարարագրեր 
ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավա-
տարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրությունների 
գրանցում. գրանցամատյանների տեղեկա-
տվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու-
թյան հարցում բիզնես-ծառայություններ. 
հեռուստախանութների ծրագրերի 
արտա դրություն. հասարակության հետ 
հաղորդակցման ռազմավարության վերաբերյալ 
խորհրդատվություն. խորհրդատվություն 
գովազդային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. սպորտային միջոցառումների 
հովանավորմամբ ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում. մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ. ֆինան-
սական աուդիտ. թվային երաժշտության 
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ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. նախապես գրառված 
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ վաճառք. նվերների 
ցանկի գրանցման ծառայություններ. թիրախային 
մարքեթինգ (շուկայավարում). գործարարության 
ժամանակավոր կառավարում. արտաքին 
գովազդ. պատկերասրահների միջոցով 
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. 
վարչական օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. լրատվամիջոցների հետ 
կապերի ծառայություններ. կորպորատիվ 
հաղորդակցության ծառայություններ. գրա-
սենյակային սարքավորումների վարձույթ 
համատեղ աշխատանքային պայմաններում. 
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ. 
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակ-
ներով. օգտագործողների վարկանիշների 
տրամադրում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. հեռախոսային կոմուտատորի 
ծառայություններ. հացամթերքին վերաբերող 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. 
սպառողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ 
մարքեթինգային նպատակներով. վարչական 
ծառայություններ բժշկական ուղղորդման 
համար:

____________________

(210) 20201266  (111) 31801
(220) 08.07.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 08.07.2030
(730) Արամ Ռաֆիկի Մելիքյան, Երևան, Սայաթ-
Նովա 25, բն. 14, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, 
հովացման, շոգու արտադրման, սննդա-
մթերքի ջերմամշակման, սառեցման, 
չորացման, օդափոխման, ջրաբախշման 
և սանիտարատեխնիկական սարքեր և 
տեղակայանքներ.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարչությոան համար և պիտույքներ նկարիչների 
համար. վրձիններ. ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ. պլաստմասսայե 
թերթեր. ժապավեններ և տոպրակներ 
փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշներ.

դաս 19. ոչ մետաղե շինանյութեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ. խեժեր. 
կուպր և բիտում. ոչ մետաղյա շարժական 
կառուցվածքներ և շինանյութեր. ոչ մետաղյա 
հուշարձաններ.

դաս 20. կահույք. հայելիներ. նկարների 
շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղներ 
պահեստավորման և տեղափոխման համար. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված ոսկոր, 
կետոսկր կամ սադափ. խեցիներ. ծովի փրփուր. 
սաթ.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. եփելու և սեղանի 
սպասք, բացառությամբ դանակների, 
պատառաքաղների և գդալների. սանրեր և 
սպունգներ. խոզանակներ, բացառությամբ 
նկարչական վրձինների. խոզանակներ 
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պատրաստելու նյութեր. իրեր մաքրման 
նպատակներ համար, չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի, բացառությամբ 
շինարարական ապակու. ապակյա, 
հաղճապակյա և ճենապակյա իրեր.

դաս 35. ապրանքներ մեծածախ և 
մանրածախ վաճառք. գովազդ. գործերի 
կառավարում գործարարության ասպարե-
զում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում. գրա-
սենյակային ծառայություններ. ներմուծման 
- արտահանման գործակալությունների 
ծառայություններ. ապրանքների ցուցադրում. 
առևտրային ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
ցուցափեղկերի ձևավորում. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների ցուցադրում 
բոլոր լրատվամիջոցներով. գովազդային 
նյութերի տարածում. գովազդային նյութերի 
առաքում. արտաքին գովազդ. գովազդ փոստով. 
հեռուստագովազդ. հեռուստամարքեթինգի 
ծառա յություններ. գնման պատվերների 
մշակման գործընթացների կառավարում. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում 
և  ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). ենթակապալառուի ծառա-
յություններ (առևտրային (կոմեցիոն) 
օգնություն):
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20201267  (111) 31802
(220) 08.07.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 08.07.2030
(730) Արթուր Աստոյան, ք. Արթիկ, Անկախության 
25, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

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

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառավարման հարցերում. տվյալներ գործա-
րարական գործառնությունների մասին. 
հայ տա րարությունների փակցնում. ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառա-
յություններ. առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. գովազդային 
նյութերի տարածում. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ. հաշվապահական գրքերի 
վարում. հաշվետվությունների կազմում 
հաշիվների վերաբերյալ. առևտրային աուդիտ. 
խորհրդատվություն գործարարության կազ-
մակերպման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա-
կազմը կառավարելու հարցերով. խորհրդա-
տվություն գործարարության կառավարման 
հարցերով. մեքենագրման ծառայություններ. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. փաստաթղթերի 
վերարտադրում. գովազդային նյութերի 
նորացում. նմուշների տարածում. գործա-
րարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ. աճուրդային 
վաճառք. շուկայի ուսումնասիրություն. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
հետազոտություններ գործարարության 
ասպարեզում. գովազդային նյութերի 
վարձույթ. խորհրդատվություն գործա-
րարության կազմակերպման հարցերով. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետա-
զոտություններ. ծառայություններ 
հասարա կական հարաբերությունների բնա-
գավառում. սղագրական ծառայություններ. 
հեռուստագովազդ. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
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ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. 
գործա րարության կառավարման խորհրդա-
տվական ծառայություններ. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար. շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության 
ասպա րեզում. տնտեսական կանխատեսում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակ-
ներով. գործնական տեղեկատվության 
տրամադրում. հասարակական կարծիքի 
հետազոտում. վճարման փաստաթղթերի 
նախապատրաստում. աշխատակիցների 
հաստիքների համալրում. ձեռնարկությունները 
տեղափոխելու հետ կապված վարչական 
ծառայություններ. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար. վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար. 
քարտուղարական ծառայություններ. հար-
կային հայտարարագրերի կազմում. 
հեռա խոսազանգերին պատասխանելու ծառա-
յություններ բացակայող բաժանորդների 
համար. տեքստի մշակում. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում 
երրորդ անձանց համար. գովազդ փոստով. 
հյուրանոցային գործունեության կառավա-
րում. ստեղծագործների և կատարողների 
գործերի կառավարում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. տեղեկատվության 
կանոնա կարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնա պաշարներում. առևտրական տոնա-
վաճառների կազմակերպում. լուսա-
պատճենահանող սարքավորման վարձույթ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. մամուլի տեսություն. առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ. հոգեբանական 

տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս. գների 
համեմատման ծառայություններ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցա դրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
սպառողներին առևտրային տեղեկատվության 
և խորհուրդների տրամադրում ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում. 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն). 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. գովազդի մանրակերտում. 
երաշխավորների որոնում. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդային 
նպատակներով. գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն. մարզիկների գործունեության 
կառավարում. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք. վաճառքի 
ցուցադրափեղկերի (ստենդների) վարձույթ. 
գործարար և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
վաճառքի օժանդակման համար որոնման 
համակարգի օպտիմալացում. վեբ-կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացում. գովազդային 
ծառայություններ «վճարել մեկ կտտոցով» 
(PPC). առևտրային միջնորդային 
ծառայություններ. արտահաստիքային աշխա-
տողների գործունեության կառավարում. 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում և 
կնքում երրորդ անձանց համար. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում. գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. ապրանքներ և ծառայություններ 
գնողների և վաճառողների համար առցանց 
վաճառատեղի տրամադրում. գովազդային 
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հասկացությունների մշակում. արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերություն-
ների համար. հարկային հայտարարագրեր 
ներկայացնելու ծառայություններ. ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար. գովազդային վահանակների վարձույթ. 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար. առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի 
տրամադրում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). սպառողների հավա-
տարմության ծրագրերի կառավարում. 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում. 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրությունների 
գրանցում. գրանցամատյանների տեղեկա-
տվության թարմացում և պահում. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանսավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու-
թյան հարցում բիզնես-ծառայություններ. 
հեռուստախանութների ծրագրերի 
արտա դրություն. հասարակության հետ 
հաղորդակցման ռազմավարության վերաբեր-
յալ խորհրդատվություն. խորհրդատվություն 
գովազդային հաղորդակցության ռազմա-
վարության վերաբերյալ. գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար. սպորտային միջոցառում-
ների հովանավորմամբ ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում. մրցակցային 
հետախուզական ծառայություններ. շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ. ֆինան-
սական աուդիտ. թվային երաժշտության 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. հնչյունային ֆայլերի 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ. նախապես գրառված 
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ. 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ վաճառք. նվերների 

ցանկի գրանցման ծառայություններ. թիրախային 
մարքեթինգ (շուկայավարում). գործարարության 
ժամանակավոր կառավարում. արտաքին 
գովազդ. պատկերասրահների միջոցով 
արվեստի գործերի մանրածախ վաճառք. 
վարչական օժանդակություն մրցույթի հայտերի 
վերաբերյալ. մարքեթինգ (շուկայավարում) 
ծրագրային ապահովման հրապարակման 
շրջանակներում. լրատվամիջոցների հետ 
կապերի ծառայություններ. կորպորատիվ 
հաղորդակցության ծառայություններ. գրա-
սենյակային սարքավորումների վարձույթ 
համատեղ աշխատանքային պայմաններում. 
առևտրային լոբբիստական ծառայություններ. 
օգտագործողների կարծիքների տրամադրում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
օգտագործողների վարկանիշների տրամադրում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
հեռախոսային կոմուտատորի ծառայություններ. 
սպառողի պրոֆիլավորում առևտրային կամ 
մարքեթինգային նպատակներով. վարչական 
ծառայություններ բժշկական ուղղորդման 
համար:

____________________

(210) 20201291  (111) 31803
(220) 10.07.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 10.07.2030
(730) «Շենչժեն Նիտո Փաուեր Սոուրս 
Թեքնոլոգի» Քո., Լթդ., CN 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգիչներին կից սարքեր 

(ծայրամասային). կոմուտացման սարքեր 
(տեղեկատվության մշակման սարքեր). ՀՀԴ 
(USB) ֆլեշ-կրիչներ. անլար լիցքավորման 
սարքեր. նավագնացական (նավիգացիոն) 
սարքեր և գործիքներ. սմարթֆոնների 
ծածկոցներ. ցանցային հաղորդակցության 
սարքավորումներ. տեսահսկման էլեկտրա-
կան սարքավորումներ. միկրոֆոններ. 



ԳԳԳԳԳԳԳ

84

ՄՄՄ 1

84

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12/1 

01 . 1 2 . 2020

ականջակալներ. բարձրախոսների պատ-
յաններ. լուսանկարչական ապարատներ. 
երկրաբախշական սարքեր և գործիքներ. ՀՀԴ 
(USB) մալուխներ. ՀՀԴ (USB ) լիցքավորման 
սարքեր. էլեկտրական փոխարկիչներ. 
դժբախտ պատահարներից պաշտպանության 
անհատական միջոցներ. մոնոպոդներ (ձեռքի 
ամրակալաններ) ամարթֆոնների համար. 
վերալիցքավորվող մարտկոցներ էլեկտրական. 
էլեկտրական մարտկոցներ. լիցքավորվող 
սարքեր էլեկտրական կուտակիչների համար. 
դեմքի ճանաչման էլեկտրական սարքեր. 
մարմնի վրա կրվող սարքեր ֆիզիկական 
ակտիվությանը հետևելու համար. ծածկոցներ 
շարժական հեռախոսների համար. 
սմարթֆոնների պատյաններ. սմարթֆոնների 
համար պաշտպանիչ թաղանթներ:  
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20201294  (111) 31804
(220) 14.07.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 14.07.2030
(730) Բոլոտով Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչ, UA 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

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

ալկոհոլային ըմպելիքներ. հացահատիկի 
հիմքով թորած ալկոհոլային խմիչքներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20201302  (111) 31805
(220) 14.07.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 14.07.2030
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

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

____________________

(210) 20201303  (111) 31806
(220) 14.07.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 14.07.2030
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(442) 03.08.2020
(540) 
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(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սննդային հավելումներ մարդկանց և 
կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20201304  (111) 31807
(220) 15.07.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 15.07.2030
(730) «Անեթ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 3-րդ 
թղմ., շ. 17, բն. 31, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 9. արագացումաչափներ. էլեկտրական 

կուտակիչներ. ձայնային ազդանշանային 
սարքեր. ձայնահաղորդիչներ. ակուստիկական 
կապի սարքեր. էլեկտրական ձայնահաններ 
(ադապտերներ). օդի բաղադրության անալիզի 
ապարատներ. վթարային էլեկտրական 
զանգեր. վթարային ազդասարքեր. 
ամպերաչափներ. ձայնի ուժեղարարներ. 
էլեկտրոնային ուժեղարար լամպեր. 
հողմաչափներ. անոդային մարտկոցներ. 
անոդներ. խանգարումապաշտպան 
սարքեր (էլեկտրականություն). խարիսխներ 
(էլեկտրականություն). հավասարակշռման 
սարքեր. վառոցքի համակարգերի 
մարտկոցներ. էլեկտրական մարտկոցներ. 
կուտակիչների բանկաներ. էլեկտրական 

կուտակիչների պատյաններ. լիցքավորող 
սարքեր կուտակիչների համար. լուսատու 
ազդալողաններ. զանգեր (տագնապի 
ազդասարքեր). ստուգիչ-չափիչ սարքեր 
շոգեկաթսաների համար. ճյուղավորման 
տուփեր (էլեկտրականություն). էլեկտրական 
մալուխներ. լուսանկարչական ապարատներ. 
ատաղձագործների քանոններ (մետրեր). 
ռեդուկտորներ (էլեկտրական). լիցքավորող 
սարքեր էլեկտրական կուտակիչների 
համար. քիմիական դետեկտորներ. 
ինդուկտիվության կոճեր (փաթույթներ). 
էլեկտրական շղթայի գործարկիչներ. 
էլեկտրական ապահովիչներ. դժբախտ 
պատահարներից, ճառագայթումից և կրակից 
պաշտպանող հագուստ. էլեկտրական կոճեր. 
էլեկտրական կոլեկտորներ. կոմուտացման 
էլեկտրական ապարատներ. կոմուտատորներ. 
համեմատիչներ. համակարգչային գրառված 
ծրագրեր. համակարգչային գործառնական 
ծրագրեր. համակարգիչներին կից սարքեր. 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում. համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում). 
հավելվածներ համակարգչային ծրագրային 
ապահովման համար (ներբեռնելի). 
համակարգչային սարքավորումներ. էլեկ-
տրական կոնդենսատորներ. էլեկտրա-
հաղորդիչներ. էլեկտրական գծերի միացքներ. 
գծային միացիչներ (էլեկտրականություն). 
էլեկտրական հպակներ. կառավարման 
վահաններ (էլեկտրականություն). էլեկ-
տրական կերպափոխիչներ. հաշվիչներ. 
էլեկտրական միացքներ. հոսանքի ուղղիչներ. 
ցիկլոտրոններ. տեղեկատվության մշակման 
սարքեր. խտաչափներ. օպտիկական 
խտաչափներ. դետեկտորներ. ախտորոշման 
սարքեր, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար նախատեսվածների. 
դիֆերենցիալ ճնշման հոսքի հաղորդիչներ. 
գազապարպիչ էլեկտրական խողովակներ, 
բացառությամբ լուսավորության համար 
օգտագործվողների. հեռավորություն չափող 
սարքեր. հեռաձայնագրման սարքեր. բաշխիչ 
տուփեր (էլեկտրականություն). բաշխիչ 
վահաններ (էլեկտրականություն). բաշխիչ 
կառավարակետեր (էլեկտրականություն). 
դինամոմետրեր (ուժաչափներ). էլեկտրական 
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մայրուղիներ. նյութեր էլեկտրահաղորդման 
գծերի համար (լարեր, մալուխներ). 
հաղորդաձողեր լույսի կետային աղբյուրների 
մոնտաժման համար. ազդանշանների 
հեռակառավարման էլեկտրադինամիկական 
ապարատուրա. էլեկտրոլիտային վաննա-
ներ. էլեկտրամագնիսների կոճեր. հրդեհի 
ազդանշանիչներ. հրդեհի ջրածորակներ. 
կրակմարիչներ. հրշեջ սարքեր (կրակմարիչներ). 
դետոնացիան և պայթեցումը արգելափակող 
սարքեր. հրշեջ ծայրապանակներ. 
հակահրդեհային ջրցաններ. հեղուկի, գազի 
հոսքի ցուցիչ սարքեր՝ մոնիտորի վրա 
տվյալները հաղորդելու հնարավորությամբ. 
գազի արտահոսքի ազդանշանային 
սարքեր. սառույցի դետեկտորներ. էլեկ-
տրոնային ազդանշանների հաղորդիչներ. 
խողովակաշարերում գազի և հեղուկի 
արագության և ճնշման չափիչների հավաքածու. 
պահպանական ազդանշանային սարքեր. 
պաշտպանիչ սաղավարտներ. երկաթուղային 
աղդանշանային սարքավորումներ. կանխող 
եռանկյուններ անսարք տրանսպորտային 
միջոցների համար. լույս արձակող 
կամ մեխանիկական ճանապարհային 
նշաններ. էլեկտրական ավտոմատ սարքեր 
դռները բացելու համար. նմանակողներ 
(իմիտատորներ) տրասպորտային միջոցներ 
վարելու ուսուցման համար. սիմուլյատորներ 
սպորտի ուսուցման համար. լուսանկարչական 
և կինեմատոգրաֆիական գործիքներ. 
գազի դիմակներ (հակագազեր). եռակցողի 
դիմապանակներ. շնչադիմակներ օդի զտման 
համար. հրակայուն հագուստ. լուսաազդա-
նշային (առկայծումային) ապարատներ. 
ծախսաչափներ. հաճախաչափներ. հատուկ 
կահույք լաբորատորիաների համար. հալուն 
ապահովիչներ. գալվանական տարրեր. 
գալվանական տարրերի մարտկոցներ. 
գալվանաչափներ. գազաանալիզարարներ. 
գազի հոսքի չափման համակարգեր. բենզինի 
մակարդակի ցուցիչներ. գազաչափներ 
(չափիչ գործիքներ). ցուցիչներ. դժբախտ 
պատահարներից պաշտպանող ձեռնոցներ. 
էլեկտրական կուտակիչների թիթեղների 
ցանցեր. ջերմակարգավորման սարքեր. 
մեկուսացնող շերտ ունեցող գծային միակցիչներ. 
բարձր հաճախական ապարատուրա. 

ջրաչափներ. էլեկտրական հեռավառոցքային 
ապարատներ. ինդուկտիվության կոճերի 
միջաձողեր (էլեկտրականություն). արդյու-
նա բերական ցանցային ինտերֆեյս 
սարքեր. միկրոպրոցեսորով աշխատող 
վերահսկիչ սարքեր. ինտեգրալ սխեմաներ. 
խոսակցական ապարատներ. ինտերֆեյսներ 
համակարգիչների համար. կերպափոխիչներ 
(էլեկտրականություն). ձևանմուշներ 
(չափիչ գործիքներ). միացման տուփեր 
(էլեկտրականություն). մալուխների միացման 
կցորդիչներ. լազերներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող-
ների. հեղուկի մակարդակի սենսորներ. 
հեղուկի մակարդակի փոխարկիչներ. 
հեղուկի մակարդակի հաղորդիչներ. 
մակար դա կաչափական գործիքներ. լուսա-
վորության էլեկտրական կարգավորիչներ. 
լուսավորման համակարգերի բալաստա-
յին դիմադրություններ. շանթարգելներ. 
հոսանքի կորստի էլեկտրական ցուցիչներ. 
էլեկտրական էներգիա մատակարարող 
սարքեր. մագնիսական ծախսաչափներ. 
սահմանափակիչներ (էլեկտրականություն). 
չափման գործիքներ. չափիչներ (նմուշներ). 
չափիչ սարքեր. մոնիտորներ (համակարգչային 
սարքավորանք). էլեկտրական չափիչ 
սարքեր. չափիչ գործիքներ. հաշվիչներ. 
միկրոպրոցեսորներ. հսկողության 
սարքավորումներ (էլեկտրական). հսկողության 
էլեկտրական սարքավորումներ, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
մոնիտորներ (համակարգչային սարքավորանք). 
դիտասարքեր. օպտիկական սարքեր և 
գործիքներ. լուսահավաք ոսպնյակներ. 
անցքերով ծախսաչափներ. ֆիզիկական 
սարքեր և գործիքներ. Պիտոյի խողովակներ 
(ծախսաչափներ). կուտակիչի թիթեղներ. 
ճշգրիտ չափման սարքեր. ճնշման ցուցիչ-
խցաններ փականների համար. ճնշաչափներ 
(մանոմետրեր). ճնշման չափիչներ. 
ճնշման ցուցիչներ. ճնշման հաղորդիչներ. 
տպատախտակներ. զոնդեր գիտական 
հետազոտությունների համար. քանակի 
ցուցիչներ. ռադարներ. երկաթուղային 
տրանսպորտում անվտանգություն ապահովող 
սարքեր. ընթերցող սարքեր (տեղեկատվության 
մշակման սարքեր). էլեկտրական կարգավորող 
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սարքեր. էլեկտրական ռելեներ. արտադրա-
կան գործընթացների հեռակառավարման 
էլեկտրական տեղակայանքներ. հեռա կա-
ռավարման ապարատուրա. հեռակառավարվող 
ճնշման հաղորդիչներ. էլեկտրական 
դիմադրություններ. քանոններ (չափիչ 
գործիքներ). լոգարիթմական քանոններ. 
մետրեր (չափիչ գործիքներ). քանոններ, 
մետրեր (չափիչ գործիքներ). տվիչներ 
(սենսորներ). ազդանշանային զանգեր. 
ազդանշանի հաղորդիչներ. մեխանիկական 
կամ լույս արձակող ազդանշանային 
պանելներ. մեխանիկական կամ լույս 
արձակող ազդասարքեր. խցակի վարդակներ 
(էլեկտրական միացումներ). խցակի երկժանիներ 
(էլեկտրական միացումներ). խցակի միացումներ 
(էլեկտրական). սոլենոիդային կափույրներ 
(էլեկտրամագնիսական փոխարկիչներ). 
խորաչափների գծեր. արագաչափներ. 
բարձրացնող տրանսֆորմատորներ. 
փակ անջատիչներ (էլեկտրականություն). 
էլեկտրական փոխարկիչներ. գծագրական 
T–աձև քանոններ չափման համար. 
ջերմաստիճանային ցուցիչներ. ջերմաստիճանի 
կպչուն ցուցասարքեր ոչ բժշկական 
նպատակների համար. ջերմաստիճանային 
ցուցիչներ (սենսորներ). ջերմաստիճանի 
հաղորդիչներ. ծայրային կցորդիչներ 
(էլեկտրականություն). նյութերը փորձարկելու 
մեքենաներ և սարքեր. ապարատուրա 
անալիզների համար, բացառությամբ 
բժշկականի. ջերմաէլեկտրոնային լամպեր. 
ջերմաչափներ, բացառությամբ բժշկական 
ջերմաչափների. թերմոստատներ (ջերմա-
պահպանիչներ). ջերմային տվիչների 
պաշտպանիչ պարկուճներ. ժամանակի 
ավտոմատ ռելեներ. տրանսֆորմատորներ 
(էլեկտրականություն). տրանզիստորներ 
(էլեկտրոնիկա). հաղորդիչներ. էլեկտրոնային 
ազդանշանների հաղորդիչներ. հաղորդիչներ 
(հեռակապ). տրանսպոնդերներ (հաղորդիչներ-
պատասխանիչներ). ուլտրաձայնային հոսքի 
հաղորդիչներ. ուլտրաձայնային մակարդակի 
ցուցիչներ (սենսորներ). ուլտրաձայնային 
մակարդակի հաղորդիչներ. ուլտրաձայնային 
ցուցիչներ (սենսորներ). վակուումաչափներ. 
փոփոխաչափներ. գերլարումից պաշտպանող 
կարգավորիչներ. վոլտաչափներ. ծախսա-

չափներ մրրկային պայմանների համար. 
ջրի մակարդակի ցուցիչներ. սեղմակներ 
(էլեկտրականություն). անլար ադապտեր-
ներ. մակարդակի անլար փոխարկիչներ. 
անլար փոխարկիչներ. անլար հաղորդիչ-
ներ, էլեկտրահաղորդալարեր. շարժաբերի 
հսկման, մոնիթորինգի և տեղակայ-
ման համակարգեր. խողովակաշարերի 
խա փանման հայտնաբերման համակարգեր 
և սարքավորումներ, դրանց մասեր և 
պիտույքակազմեր. փականների դիրքը 
կառավարող սարքեր. փականների դիրքը 
որոշող, վերահսկող սարքեր. մեքենայացված 
նմուշառման սարքավորումներ մալուխների 
համար.

դաս 35. գովազդ. ներմուծման-
արտա հանման գործակալությունների 
ծառա  յություններ. էլեկտրոնիկայի և 
էլեկտրա  տեխնիկայի առցանց առևտուր. 
էլեկտրոնիկայի և էլեկտրատեխնիկայի 
մանրածախ և մեծածախ առևտուր. գործերի 
կառավարում գործարարության ասպա-
րեզում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում. գրա-
սենյակային ծառայություններ:

____________________

(210) 20201319  (111) 31808
(220) 15.07.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 15.07.2030
(730) «Մոդուս գրանում» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Արմաշ, Հայրիյան 2, AM 
(442) 17.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 30. ալյուր:

____________________
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(210) 20201321  (111) 31809
(220) 16.07.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 16.07.2030
(730) «Սմարտ-գրուպ» ՍՊԸ, Երվանդ Քոչար 
8/6, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(526) «TRAVEL» և «ARMENIA» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում. 
ավտոմեքենաների վարձույթ. ավտոմոբիլային 
փոխադրումներ. ավտոբուսային փոխա-
դրումներ. փաթեթավորված բեռների 
առաքում. կրուիզների կազմակերպում. տրան-
սպորտային ծառայություններ տեսարժան 
վայրերի դիտման համար. տրանսպորտային 
միջոցների վարձույթ. տրանսպորտային 
ծառայություններ. ճանապարհորդական շրջա-
գայությունների համար փոխադրումների 
կազմակերպում. ուղևորային փոխադրումներ. 
ճանապարհորդությունների տոմսերի 
ամրա գրում. ծովային փոխադրումներ. 
ճանապարհորդների փոխադրում. վարորդ-
ների ծառայություններ. փոխադրումների 
հարցերով տեղեկատվության տրամա-
դրում. տրանսպորտային միջոցների 
ամրագրում. ճանապարհորդությունների 
ամրագրում. ավտոբուսների վարձույթ. 
ճանապարհորդության երթուղու վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. երրորդ 
անձանց համար ուղևորափոխադրումների 
կազմակերպում առցանց հավելվածների 
միջոցով:

____________________

(210) 20201335  (111) 31810
(220) 17.07.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 17.07.2030
(730) «Ռոյալ գլաս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ռուբինյանց 2/10, AM 

(442) 17.08.2020
(540) 

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

դաս 28. խաղալիքներ.
դաս 32. մրգահյութեր:

____________________

(210) 20201347  (111) 31811
(220) 17.07.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 17.07.2030
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական ապրանքներ. 

դիետիկ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20201348 (111) 31812
(220) 17.07.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 17.07.2030
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական ապրանքներ. 

դիետիկ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20201361  (111) 31813
(220) 20.07.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 20.07.2030
(730) «Քինգլենդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 
37, բն. 32, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է դեղին, շագա նակագույն և նարնջագույն 
գունային համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 28. տնային խաղեր. խաղեր. 
սեղանի խաղեր. գլուխկոտրուկներ՝ կազմված 
պատկերներ կազմող տարրերի հավաքածուից 
(փազլներ). խաղաթղթեր:

____________________

(210) 20201362  (111) 31814
(220) 20.07.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 20.07.2030
(730) «Քինգլենդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 
37, բն. 32, AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է դեղին, շագա նակագույն և նարնջագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 28. տնային խաղեր. խաղեր. 
սեղանի խաղեր. գլուխկոտրուկներ՝ կազմված 
պատկերներ կազմող տարրերի հավաքածուից 
(փազլներ). խաղաթղթեր:

____________________

(210) 20201367  (111) 31815
(220) 20.07.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 20.07.2030
(730) «Գրավիթի» ՍՊԸ, Երևան, Պուշկինի 37, 
բն. 13, AM 

(442) 03.08.2020
(540) 

(526) «PROJECT MANAGEMENT & CONSTRUC-
TION» արտահայտությունն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ,  կապույտ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. շինարարական նախագծերի 
համար առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի 
կառավարում. 

դաս 36. շինարարական նախագծերի 
ֆինանսավորման կազմակերպում. 

դաս 37. շինարարական տեխնիկայի 
վարձույթ. շինարարություն. ստորջրյա 
շինա րարություն. շինարարական աշ խա-
տանքների (ստուգիչ-կառավարիչ) 
վերա  հսկողություն. շինարարական կառուց-
վածքների քանդում. շինարարական 
կառուց վածքների հերմետիկացում. քարա-
շինարարական աշխատանքներ. շինարա-
րական փայտամածների մոնտաժում.  
շինարարության հարցերով տեղեկատվության 
տրամադրում. վերամբարձ կռունկների 
վարձույթ (շինարարական սարքավորում), 
խորհրդատվություն շինարարության հարցերով:

____________________

(210) 20201381  (111) 31816
(220) 21.07.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 21.07.2030
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(442) 03.08.2020
(540) 
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(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. դիետիկ սնունդ և 
նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սննդային հավելումներ մարդկանց և 
կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20201382  (111) 31817
(220) 21.07.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 21.07.2030
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սննդային հավելումներ մարդկանց և 
կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20201383 (111) 31818
(220) 21.07.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 21.07.2030
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

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

____________________

(210) 20201385 (111) 31819
(220) 21.07.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 21.07.2030
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. դիետիկ սնունդ և 
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նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սննդային հավելումներ մարդկանց և 
կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20201386 (111) 31820
(220) 21.07.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 21.07.2030
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. դիետիկ սնունդ և 
նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սննդային հավելումներ մարդկանց և 
կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20201397  (111) 31821
(220) 22.07.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 22.07.2030
(730) «Նուրիջանյան գինու-կոնյակի տուն» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Նարեկ, Վանի 33, 
AM 
(442) 03.08.2020
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիսիֆիներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. կոկտեյլներ. 
կյուրասո. դիժեստվիներ (լիկյոր և սպիրտային 
ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. լիկյոր. մեղրային 
ըմպելիքներ (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). բալի 
օղի. մրգային օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. 
բրենդի. հայկական կոնյակ. գինի խաղողի 
չանչերից. տանձի սիդր. սակե. վիսկի. 
սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ). 
սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային 
խմիչքներ, բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). 
բայցզու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք):
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20201463  (111) 31822
(220) 03.08.2020 (151) 27.11.2020
   (181) 03.08.2030
(730) ԱՆՏԱ (Չայնա) Քո., Լթդ., CN 
(442) 17.08.2020
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 18. արհեստական կաշի. կաշվե 
պաստառներ. դպրոցական պայուսակներ. 
թիկնապայուսակներ. պայուսակներ. ուղե-
պայուսակներ. ճամփորդական սնդուկներ 
(ուղեբեռի). սպորտային պայուսակներ. 
դրամապանակներ. ճամպրուկներ. ճամփոր-
դական կաշվե հավաքակազմեր (կաշե-
գալանտերեա). դատարկ պիտույքատուփեր 
հարդարանքի իրերի համար. այցեքարտերի 
պատյաններ. բանալիների պատյաններ. 
կահույքի կաշվե հարդարանք. կաշեփոկիկներ. 
հովանոցներ. ալպենշտոկներ. հագուստ 
ընտանի կենդանիների համար. մորթեղեն.

դաս 25. հագուստ. տաբատներ. մանտո. 
սպորտային տրիկոտաժեղեն. կարճաթև (T-աձև) 
մայկաներ. սպորտային մայկաներ. նորածնի 
օժիտ (հագուստ). լողազգեստներ. հագուստ 
մարմնամարզիկների համար. անջրանցիկ 
հագուստ. կոշիկներ բասկետբոլի համար. 

դիմակահանդեսի կոստյումներ. սպորտային 
կոշիկներ. կոշիկներ. բոլորագլխարկներ. 
տրիկոտաժեղեն. ձեռնոցներ (հագուստ). շարֆ. 
կաշնե. վզնոց. գոտիներ (ներքնազգեստ). 
դիմակներ քնելու համար.

դաս 28. խաղեր. խաղալիքներ. խաղա-
թղթեր. խաղագնդեր. գնդակներ խաղերի 
համար, մասնավորապես՝ բասկետբոլի, 
ֆուտբոլի. ուժային մարզասարքեր. պարագաներ 
աղեղից արձակելու համար. լեռնագնացական 
հանդերձանք. արմնկակալներ (սպորտային 
ապրանքներ). ծնկակալներ (սպորտային 
ապրանքներ). ձեռնոցների խաղերի 
համար. ձյունամուճակներ. տոնածառերի 
զարդարանքներ, բացառությամբ լամպերի, 
մոմերի և հրուշակեղենի. ձկնորսական 
սարքեր. սպորտային ցանցեր. սպորտային 
մարզասարքեր. պաշտպանիչ միջադիրներ 
(սպորտային հանդերձանքի տարրեր). 
ձեռնոցներ հարվածով նետելու համար (խաղի 
պարագաներ). բռնցքամարտի ձեռնոցներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

6277  11.12.2030 Էքսենչեր Գլոբալ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, IE

6287  04.10.2030 «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 18/18, AM

6288  12.10.2030 «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 18/18, AM

6382  30.01.2031 Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US

16720 06.09.2030 Մեփլ Լոդջ Ֆարմս Լթդ., CA

16737 11.11.2030 Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս ԼԼՔ, US

16743 12.11.2030 Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս ԼԼՔ, US

16796 27.10.2030 «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար, AM

16797 27.10.2030 «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար, AM

16798 27.10.2030 «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար, AM

16814 11.11.2030 Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս ԼԼՔ, US

16876 10.11.2030 «ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

16878 10.11.2030 «ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

16920 02.11.2030 «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM

16931 01.12.2030 Վիֆոր (Ինթրնեյշնլ) ԱՋ /Լթդ/Ինք/, CH

16967 20.12.2030 Վիֆոր (Ինթրնեյշնլ) ԱՋ /Լթդ/Ինք/, CH

16978 12.11.2030 Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս ԼԼՔ, US

16997 16.12.2030 Վիֆոր (Ինթրնեյշնլ) ԱՋ /Լթդ/Ինք/, CH

17064 10.11.2030 «ՊԱՐԳԵՎ» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM

17355 14.02.2031 Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

17470 22.04.2031 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

17522 01.12.2030 «Արարատ գրուպ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ, 

    Արարատյան խճ. 9, AM

17605 14.02.2031 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

17641 22.04.2031 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

17642 16.05.2031 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

17662 11.07.2031 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

17765 22.04.2031 Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

17793 24.02.2031 Սելվիմ Լթդ, CY

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ԳԳԳԳԳԳԳ
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01 . 1 2 . 2020

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

17794 24.02.2031 Սելվիմ Լթդ, CY

17960 20.06.2031 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

17963 20.06.2031 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

17966 29.06.2031 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

17970 03.08.2031 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

18697 01.07.2031 Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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01 . 1 2 . 2020

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

   21-01                541 S
   21-01                542 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

G01R 27/00           3418  A
G01R 27/00           3419  A

 A61C 8/00            597 U
 F03D 1/00            598 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 2475
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 6585
73 (1) Իրավատեր  Քինգդաո Հեյր Ինվեսթմենթ 
Դիվելփմնթ  Քո., ԼԹԴ., Haier Industrial Zone, 
Qingdao Hi-Tech Industrial Area, Qingdao 266101, 
Shandong province, P.R.China
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Քինգդաո 
Հեյշենգ Ժիսայ  Մենիջմենթ Քոնսալթինգ Քո., 
ԼԹԴ., Haier Industrial Park, No.1 Haier Road, 
Laoshan District, Qingdao City, Shandong province, 
China
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         12.11.2020

____________________

Գրանցում No 2476
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 4900, 4699
73 (1) Իրավատեր  Փֆայզր Ինք., Դելավերի 
նահանգի կորպորացիա, 235 East 42 nd Street, 
New York, New York 10017, U.S.A.
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԱՊՋՈՆ ՅուԷս 1 
ԷլԷլՍի, 235 East 42 nd Street, New York, New York 
10017, U.S.A.
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         16.11.2020

____________________

Գրանցում No 2477
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11687

73 (1) Իրավատեր  Թայմ Ուորներ Ինք., Դելավերի 
Կոր պո րացիա, One Time Warner Center, New York, 
New York 10019, U.S.A.
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Թայմ Ուորներ 
ԷլԷլՍի, One Time Warner Center, New York, New 
York 10019, U.S.A.
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          17.11.2020

____________________

Գրանցում No 2478
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10184
73 (1) Իրավատեր  «ՄԳԱ Վոթըր» ՍՊԸ, ք.Երևան, 
Դավիթ Բեկի 54/5
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «ԷՎՐԻ ԴԵՅ» 
ՓԲԸ, ք.Երևան, Դավիթ Բեկի 54/5
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          17.11.2020

____________________

Գրանցում No 2479
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 26862, 26866, 26865, 
26864, 26863, 26861, 26860, 26859, 26858
73 (1) Իրավատեր  «Սաս հոլդինգ» ՓԲԸ, Երևան, 
Մաշտոցի պող. 18, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «ԻՏԵՐԱ» ՍՊԸ, 
Երևան, Դավիթաշեն 1-ին թաղ., շ. 37, բն. 23, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          23.11.2020

____________________
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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

    558U      03.05.2020

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2550         19.11.2020
2636         23.11.2020
2637         23.11.2020
3137         16.05.2020
3146         13.05.2020
3206         07.05.2020
3321         13.05.2020
3322         02.05.2020
3323         07.05.2020
3324         07.05.2020
3330         02.05.2020
3351         16.05.2020
3352         16.05.2020

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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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2020.01  (11) 3418 (13) A
G01R 27/00

(21) AM20200070 (22) 17.08.2020
(72) Борис Мамиконян (AM), Хорен Мамиконян (AM) 
(73) Борис Мамиконян, 3103, Гюмри, М. Мкртчян 
2 (AM), Хорен Мамиконян, 3103, Гюмри, М. 
Мкртчян 2 (AM) 
(54) Способ определения добротности ка туш ки 
индук тивности
(57) Изобретение относится к электро-
измерительной технике, в частности – к 
определению параметров электрических цепей 
переменным током.

Согласно способу определения 
добротности катушки индуктивности, катушкой 
индуктивности, источником переменного 
тока, операционным усилителем   и опорным 
резистором образуют измерительную цепь. 
Цепь питают переменным током. Катушку 
индуктивности включают в цепи обратной 
связи операционного усилителя между 
его инвертирующим входом и выходом. 
Инвертирующий вход операционного усилителя 
подключают к первому зажиму источника 
переменного тока, неинвертирующий вход 
– к общему проводу измерительной цепи. 
Опорный резистор включают между вторым 
зажимом источника переменного тока и 
неинвертирующим входом операционного 
усилителя. Измеряют угол фазового сдвига 
между выходным напряжением операционного 
усилителя и напряжением опорного резистора, 
затем определяют добротность катушки по 
предлагаемой формуле.

Повышается точность определения доброт-
ности катушки индуктивности, 1 ил.

____________________

(51) 2020.01 (11) 3419 (13) A
G01R 27/00

(21) AM20200071 (22) 17.08.2020
(72) Борис Мамиконян (AM), Хорен Мамиконян (AM) 
(73) Борис Мамиконян, 3103, Гюмри, М. Мкртчян 
2 (AM), Хорен Мамиконян, 3103, Гюмри, М. 
Мкртчян 2 (AM) 
(54) Способ определения тангенса угла ди элек-
трических потерь конденсатора
(57) Изобретение относится к электро-
измерительной технике и может быть 
использовано для определения тангенса угла 
потерь как конденсаторов, так и различных 
электроизоляционных материалов.

Согласно способу конденсатором, 
источником переменного тока, опорным 
резистором и операционным усилителем 
образуют измерительную цепь. Цепь питают 
переменным током. Опорный резистор 
включают в цепи обратной связи операционного 
усилителя между его инвертирующим 
входом и выходом. Инвертирующий вход 
операционного усилителя подключают к 
первому зажиму источника переменного тока, 
а неинвертирующий вход – к общему проводу 
измерительной цепи. Конденсатор включают 
между вторым зажимом источника переменного 
тока и неинвертирующим входом операционного 
усилителя. Угол фазового сдвига измеряют 
между выходным напряжением операционного 
усилителя и напряжением конденсатора. Тангенс 
угла диэлектрических потерь конденсатора 
определяют по соответствующей формуле.

Повышается точность определения тангенса 
угла диэлектрических потерь конденсатора, 1 ил.  

____________________

Сведения о выданных патентах



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

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

(51) 2020.01  (11) 597 (13) U
A61C 8/00

(21) AM20200075U (22) 28.08.2020
(72) Патрик Паглавян (AM), Армен Мартиросян (AM) 
(73) Патрик Паглавян, 022, Ереван, Аван-
Ариндж, 2-й микрорайон, 3/3 дом, кв. 44 (AM), 
Армен Мартиросян, 0051, Ереван, проспект 
Комитаса, дом 25, кв. 45 (AM) 
(54) Хирургический шаблон для установки 
зубных имплантатов
(57) Полезная модель относится к зубной 
имплантологии и может быть использована для 
имплантации зубов с трехмерным навигацион-
ным шаблоном.

Хирургический шаблон для установки 
зубных имплантатов содержит шину. 
Внутренняя поверхность шины конгруэнтна 
поверхности зубов соответствующей челюсти 
пациента. Шина выполнена в соответствии 
с анатомическими особенностями зубов 
пациента методом 3D-прототипирования на 
основе предварительного компьютерного 
планирования расстановки имплантатов 
по данным компьютерной томографии и с 
возможностью жесткой фиксации на зубах 
пациента. В верхней части шины выполнены 
отверстия, количество и расположение которых 
соответствует плану установки имплантатов. 
В отверстия установлены направляющие 
втулки, позиционированные в соответствии с 
результатами компьютерного планирования. 
Направляющие втулки выполнены из 
капролона или фторопласта. Втулки выполнены 
с возможностью замкового крепления в 

Сведения о выданных патентах
отверстиях на шине шаблона в виде цанговой 
конструкции с выступами в нижней и верхней 
части втулки. 

Упрощается хирургический шаблон для 
установки зубных имплантатов, повышается его 
надежность и снижается его себестоимость, 2 ил.

____________________

(51) 2020.01 (11) 598 (13) U
F03D 1/00

(21) AM20200067U (22) 28.07.2020
(72) Андраник  Манукян (AM) 
(73) Андраник  Манукян, 2504, Котайкская 
область, с. Бжни, 1-я улица, 4-й пер., 1 (AM) 
(54) Ветрогенератор
(57) Полезная модель относится к области 
ветроэнергетики, в частности, преобразование 
энергии ветра в электрическую энергию. 

Ветрогенератор имеет рабочее колесо, 
установленное на горизонтальном валу. 
Ветрогенератор имеет корпус, который 
выполнен в виде соединенных между собой 
параболического входного  и цилиндрического 
выходного труб. Рабочее колесо расположено в 
начале выходной трубы, в фокальной плоскости 
параболической входной трубы. К оси рабочего 
колеса прикреплён генератор. К фронтальной 
части входной трубы прикреплена защитная 
сетка. В выходной трубе после рабочего колеса 
радиально размещены направляющие лопатки. 

Улучшается эффективность работы 
устройства, 3 ил.

____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

11 номер свидетельства
13 код вида документа
 S свидетельство на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 21-01 (11) 541  (13) S 
(21) 20200028  (22) 23.09.2020
(72) Бабкен Акопян (AM) 
(73) ООО “КИНГЛЕНД”, Ереван, ул Саят-Нова 
37, кв. 32 (AM) 
(54) Настольная игра “Вер из ит?”

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 21-01 (11) 542  (13) S 
(21) 20200029  (22) 23.09.2020
(72) Бабкен Акопян (AM) 
(73) ООО “КИНГЛЕНД”, Ереван, ул Саят-Нова 
37, кв. 32 (AM) 
(54) Настольная игра “ Бэтлкинг”

____________________
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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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