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Գյուտերին վերաբերող մատենագիտական տվյալների

նույնականացման միջազգային կոդերը

ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի

11 արտոնագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը 

 A1 Գյուտի հիմնական արտոնագիր

 A2 Գյուտի նախնական արտոնագիր

 B2 Նախնական արտոնագրով նախկինում պահպանված գյուտի 

  հիմնական արտոնագիր

21 հայտի համարը

22 հայտի ներկայացման թվականը

23 լրացուցիչ նյութերի ստացման թվականով որոշված առաջնություն

24 արտոնագրով վերապահված իրավունքների գործողության սկիզբը

31 առաջնային հայտի համարը

32 առաջնային հայտի ներկայացման թվականը

33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը

42 հայտը համընդհանուր ծանոթացման դնելու թվականը

44 գյուտի նախնական արտոնագրի մասին տեղեկությունների 

 հրապարակման թվականը

45 գյուտի հիմնական արտոնագրի 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 ստացման թվականը, 

 որից զատված է տվյալ հայտը

65 հայտին վերաբերող ավելի վաղ հրապարակված արտոնագրային 

 փաստաթղթի համարը

71 հայտատուն, երկրի կոդը

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) (2006)  (11) 2179 (13) A2
B21D 22/00 

21) AM20080028 (22) 14.03.2008
(42) 04.05.2008
(71) «Երևանի պետական համալսարան» պետա-
կան ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM), 
Էռնեստ Նազարյան (AM)
(72) Էռնեստ Նազարյան (AM), Միլետա Առաքելյան 
(AM), Արմեն Մարկոսյան (AM), Սամվել Վարդան-
յան (AM)
(73) «Երևանի պետական համալսարան» պետական 
ոչ առևտրային կազմակերպություն, 0025, Երևան, 
Ալեք Մանուկյան 1 (AM), Էռնեստ Նազարյան, 0079, 
Երևան, Ա. Միկոյան 2, բն. 23 (AM)
(54) Կոշտ մամլամայրում էլաստիկ մամլամատով 
նրբաթիթեղի դեֆորմացման եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է կոշտ մամլամայրում 

թերթային մետաղներից էլաստիկ մամլամատով

նրբապատ թաղանթների, պատյանների պատ-

րաստման եղանակներին:

Թերթային մետաղի դեֆորմացիան իրակա-

նացվում է հաջորդաբար: Նախօրոք մամլամայրի 

հատակում տեղադրում են ուռուցիկ ոսպնյակի 

տեսքով դեֆորմացիայի աճի արգելակման մե-

տաղական ներդիր և իրականացնում են նախ-
նական դեֆորմացիան, որից հետո հեռացնում 
են մետաղական ներդիրը և շարունակում են
դեֆորմացման պրոցեսը: 

Ապահովվում է ստացվող նրբապատ իրի 
խորության և առավելագույն տրամագծի հարա-
բերության մեծացումը, 2 նկ.:

_____________________

(51) (2006)  (11) 2180 (13) A2

B60T 8/00

(21) AM20080046 (22) 21.04.2008

(42) 02.06.2008

(71) Կարեն Սայադյան (AM), Գագիկ Երիցյան (AM)

(72) Կարեն Սայադյան (AM), Գագիկ Երիցյան (AM)

(73) Կարեն Սայադյան, 0026, Երևան, Գարեգին 

Նժդեհի 24, բն. 19 (AM), Գագիկ Երիցյան, 0114, 

Երևան, Ա. Բաբաջանյան 93, բն. 20 (AM)

(54) Էլեկտրադինամիկական օժանդակ արգելա-
կային համակարգ
(57) Գյուտը վերաբերում է ավտոմոբիլաշի-
նությանը։

Էլեկտրադինամիկական օժանդակ արգե-
լակային համակարգն ունի էլեկտրամագնիսական 
կոճեր, որոնք փոխազդում են խարիսխների հետ, 
ընդ որում կոճերը միացված են իրար զուգահեռ։

Ապահովվում է արգելակային մոմենտի ան-
հրաժեշտ մեծացման հնարավորությունը, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2006)  (11) 2181 (13) A2
C07D 211/00

(21) AM20080064 (22) 22.05.2008
(42) 01.07.2008
(71) «Կենսատեխնոլոգիայի գիտահետազոտական 
ինստիտուտ» ՓԲԸ (AM)
(72) Աշոտ Սերոբի Սաղիյան (AM), Սլավիկ Արշակի 
Դադայան (AM), Արփինե Վարդգեսի Գեոլչանյան 
(AM), Յուրի Նիկոլայի Բելոկոն (RU)
(73) «Կենսատեխնոլոգիայի գիտահետազոտական 
ինստիտուտ» ՓԲԸ (AM)

(54) Հալոգենտեղակալված քիրալային միացու-

թյունները՝ (S)-2-N-(N’-բենզիլպրոլիլ)ամինաբեն

զոֆենոնի ածանցյալները որպես ռեագենտներ ոչ 

սպիտակուցային a-ամինաթթուների ստացման
համար և դրանց ստացման եղանակ
(57) Սինթեզված են հալոգենտեղակալված քի-
րալային միացությունները՝ (S)-2-N-(N’-բենզի

լպրոլիլ)ամինաբենզոֆենոնի ածանցյալները, 

որոնք կարող են կիրառվել որպես ռեագենտներ 

օպտիկապես ակտիվ ոչ սպիտակուցային a-

ամինաթթուների ասիմետրիկ սինթեզում, և
առաջարկված է դրանց ստացման եղանակ։ 
(S)-պրոլինը ենթարկում են փոխազդեցության 
բենզիլքլորիդի կամ բենզիլֆտորիդի հետ, ստաց-
ված քլոր կամ ֆտորտեղակալված (S)-2-N-բենզիլ-
պրոլինը 0°C ջերմաստիճանում ենթարկում են 
քլորանհիդրիդացման ֆոսֆորի հնգաքլորիդով 
(PCl5) մեթիլենքլորիդի (CH2Cl2) միջավայրում՝
PCl5-ի և տեղակալված (S)-2-N-բենզիլպրոլինի 
մոլային 1:1,1 հարաբերակցությամբ, որից հետո 
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քլորանհիդրիդը ենթարկում են կոնդենսման 
2-ամինաբենզոֆենոնի հետ՝ ստանալով քլոր կամ
ֆտորտեղակալված քիրալային միացություններ՝
(S)-2-N-(N’-քլորբենզիլպրոլիլ) ամինաբենզոֆենոն
կամ (S)-2-N-(N’-ֆտորբենզիլպրոլիլ)ամինաբենզ
ոֆենոն:

Ընդլայնվում է քիրալային միացությունների
տեսականին, բարձրացվում է դրանց ելքը։
(74) Հ. Դավթյան

_____________________

(51) (2006)  (11) 2182 (13) A2
C08F 20/00

(21) AM20080074 (22) 11.06.2008
(42) 01.07.2008
(71) Մեժլում Լևոնի Երիցյան (AM)
(72) Ռայա Ավանեսի Քարամյան (AM), Վալենտինա 
Մեժլումի Երիցյան (AM), Ռոբերտ Բագրատի 
Յադոյան (AM)
(73) Մեժլում Լևոնի Երիցյան, 0062, Երևան, 
Գալշոյան 28, բն. 21 (AM)
(54) Ջրակլանող համապոլիմերի ստացման
եղանակ և ջրակլանող համապոլիմեր պարու-
նակող բաղադրանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է բարձրամոլեկուլային 
միացություններին, մասնավորապես՝ ջրակլանող
համապոլիմերի ստացման եղանակներին և դրանց
հիման վրա ջրակլանող բաղադրանյութերին և 
կարող է կիրառվել գյուղատնտեսության մեջ։
Մոնոմերները՝ ակրիլաթթուն, ակրիլաթթվի նատ-
րիումական աղը, ակրիլամիդը և 1,3,5-եռ(ակ
րիլամիդիլ)մեթիլիզոցիանուրատը ենթարկում
են համապոլիմերացման ջրային միջավայրում
տաքացման պայմաններում ամոնիումի պերսուլ-
ֆատի առկայությամբ։ Պրոցեսը կատարում են 
ակրիլաթթվի, ակրիլաթթվի նատրիումական աղի, 
ակրիլամիդի և 1,3,5- եռ(ակրիլամիդիլ)մեթիլիզոցի
անուրատի զանգվածային 21,6: (0,36-1,41) : (5,0-
6,05) : (1,4-1,89) հարաբերակցությամբ:

Ջրակլանող բաղադրանյութը ներառում է 
բաղադրամասեր, զանգված. %. համապոլիմեր՝
1.0-5.0, կավահող՝ 11.3-5.9 և ջուր՝ 83,1- 84,1։

Պարզեցվում է համապոլիմերի ստացման
եղանակը, բարելավվում են բաղադրանյութի 
ջրակլանող հատկությունները։

_____________________

(51) (2006)  (11) 2183 (13) A2

C09B 1/00

(21) AM20080075 (22) 17.06.2008

(42) 01.07.2008

(71) Վլադիմիր Նիկոլայի Օվչիյան (AM), Մելիդա 

Ֆրունզեի Կոստանդյան (AM), Ցոլակ Ռուբենի 

Ստեփանյան (AM)

(72) Վլադիմիր Նիկոլայի Օվչիյան (AM), Մելիդա 

Ֆրունզեի Կոստանդյան (AM), Ցոլակ Ռուբենի 

Ստեփանյան (AM)

(73) Վլադիմիր Նիկոլայի Օվչիյան, 0012, Երևան, 

Սունդուկյան 28ա, բն. 35 (AM), Մելիդա Ֆրունզեի 

Կոստանդյան, 0012, Երևան, Վահր. Փափազյան 

16ա, բն.66 (AM), Ցոլակ Ռուբենի Ստեփանյան, 

0051, Երևան, Կոմիտասի պող. 2-րդ նրբ. 15 (AM)

(54) Սիլիկատային օրգանական ներկ

(57) Գյուտը վերաբերում է պատվածքների բաղա-

դրություններին, մասնավորապես՝ օրգանական 

նյութերով բարեփոխված բարձրամոդուլային 

հեղուկ ապակու հիմքով սիլիկատային օրգա-

նական ներկերին, որոնք կարող են կիրառվել 

մետաղները կոռոզիայից պաշտպանելու համար։ 

Ներկը ներառում է զանգված. %. թաղանթա-

գոյացիչ՝ 62.0-78.0, բարեփոխիչ՝ 10.8-15.3, 

գունանյութ՝ 14.0-18.0։

Բարեփոխիչը իրենից ներկայացնում է 1.8-

2.7% էթինոլ լաք, 0.18-0.27% էպօքսիդային խեժ, 

4.0-6.0% վուշի յուղ, 1.0-1.2% բևեկնախեժ, 0.8-

1.2% նատրիումի բազմաֆոսֆատ և 3.1-3.9% 

միզանյութ ներառող խառնուրդ։

Բարձրացվում են ներկի հիման վրա ստացված 

պատվածքների պաշտպանիչ հատկությունները։

_____________________

(51) (2006)  (11) 2184 (13) A2

C12G 1/00

(21) AM20080032 (22) 20.03.2008

(42) 01.04.2008

(71) Լուսինե Վանուշի Շահինյան (AM)

(72) Ալեքսանդր Մնացականի Սամվելյան (AM), 

Լուսինե Վանուշի Շահինյան (AM)

(73) Լուսինե Վանուշի Շահինյան, 0075, Երևան, 

Ռոստովյան 36, բն. 4 (AM)
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(54) Մուսկատային խաղացող գինիների ստաց-
ման եղանակ
(57) Մուսկատային Այվազյանի Վարդաբույր 
սորտի խաղողը սառեցնում են -12…-18°C 
ջերմաստիճանում, վերամշակում և ստանում 
են գինենյութ։ Առանձին պատրաստում են 
տիրաժային ու էքսպեդիցիոն լիկյորներ։ Գինե-
նյութին և տիրաժային լիկյորին ավելացնում են 
շաքարասնկերի մաքուր կուլտուրայի մերան։
Ստացված տիրաժային խառնուրդը լցնում են 
շշերի մեջ և ենթարկում երկրորդային խմորման և
հնորակման՝ 6 ամսից մինչև 3 տարի ժամկետով։
Հնորակման ավարտից հետո կատարում են գինու 
պարզեցում (ռեմյուաժ), նստվածքի հեռացում 
(դեգորժաժ) և էքսպեդիցիոն լիկյորի ավելացում։

Բարձրացվում է մուսկատային խաղացող 
գինու որակը։

_____________________

(51) (2006)  (11) 2185 (13) A2 
C23C 14/00 
C23C 14/08 

(21) AM20080020 (22) 25.02.2008
(42) 02.06.2008
(71) «Երևանի պետական համալսարան» պետական 
ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Գառնիկ Լևոնի Գրիգորյան (AM), Հայկ Ալեք-
սանի Բեգլարյան (AM)
(73) «Երևանի պետական համալսարան» պետա-
կան ոչ առևտրային կազմակերպություն, 0025, 
Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 (AM)
(54) Ծակոտկեն նյութի մակերևույթի վրա ցինկի 
օքսիդի նստեցման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է նյութերի մակերևույթ-
ների պատման եղանակներին, մասնավորապես՝ 
ծակոտկեն նյութերի մակերևույթների վրա ցինկի 
օքսիդի նստեցման եղանակին և կարող է կի-
րառվել կատալիզորդների և ադսորբենտների 
ստացման համար։

Պատումը կատարում են ցինկի օքսիդի մեկ
ջերմաստիճանային գոտուց այլ գոտի տեղա-
փոխման միջոցով՝ միջանկյալ գազային միացու-
թյան առաջացման և քայքայման արդյունքում:

Ռեակտոր, որի մեջ տեղակայված է ցինկի
օքսիդ, 950-1013,25 հՊա ճնշման ներքո մա-
տուցում են ազոտի և ջրի գոլորշիների գազային 
խառնուրդը, ռեակտորի ջերմաստիճանը պահում 

են 55-60°С միջակայքում։ Ստացված միջանկյալ
միացությունը՝ ցինկի օքսիդի հիդրատը, գազի
հոսքով տեղափոխում են երկրորդ ռեակտոր, 
որի մեջ տեղակայված է տակդիր։ Ռեակտորի
ջերմաստիճանը պահում են 140-150°С միջա-
կայքում։ Տակդիրի պինդ մակերևույթի հետ հպման 
արդյունքում միջանկյալ միացությունը քայքայվում
է՝ ցինկի օքսիդի անջատմամբ։ 

Պարզեցվում է եղանակը, ապահովվում է 
պայթանվտանգությունը։

_____________________

(51) (2006)  (11) 2186 (13) A2
E21C 41/00 

(21) AM20080058 (22) 07.05.2008
(42) 02.06.2008
(71) Մաքսիմ Հակոբյան (AM), Բորիկ Մկրտչյան (AM)
(72) Մաքսիմ Հակոբյան (AM), Բորիկ Մկրտչյան (AM), 
Աշոտ Մարգարյան (AM), Կարեն Մկրտչյան (RU), 
Վահե Հակոբյան (AM), Հակոբ Հակոբյան (AM)
(73) Մաքսիմ Հակոբյան, Սյունիքի մարզ, Քաջարան, 
Չարենցի 5, բն.4 (AM), Բորիկ Մկրտչյան, Երևան, 
Գայի պող. 4, բն.109 (AM)
(54) Բացահանքի հանքիջանցքի հորանաբերանի 
ձևավորման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է լեռնային արդյու-
նաբերությանը, մասնավորապես՝ բացահանքի 
հանքիջանցքի հորանաբերանի ձևավորման 
եղանակներին և կարող է կիրառվել բացա-
հանքերի շահագործման եզրափակիչ փուլում՝ 
բացահանքի հանքաստիճաններից բացա-
հանքի հանքաթեքատներով և հանքիջանցքով 
հանքանյութի ստորգետնյա հանքուղի տեղա-
փոխելիս։

Անցնում են հանքիջանցքի փողը, ձևավորում 
են բացահանքի հանքաստիճանները, հանքաս-
տիճանների ստորինների վրա ձևավորում են 
բեռնաթափման հարթակները, անցնում են բացա-
հանքի հանքաթեքատները՝ սեկտորի ձևով, բեռ-
նաթափման հարթակները հանքաթեքատների 
միջոցով միացնում են հանքիջանցքի փողի հետ՝
բացահանքի ստորին հանքաստիճանի նիշից ցածր 
մակարդակի վրա՝ հանքաստիճանի բարձրության 
առնվազն կրկնակի չափով։

Կրճատվում են տրանսպորտային ծախսերը, 
մեծացվում է հանքիջանցքի օգտակար ծավալը։

_____________________
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(51) (2006)  (11) 2187 (13) A2

F24H 6/00

(21) AM20070110 (22) 16.10.2007

(42) 01.07.2008

(71) Հենրիկ Մխիթարյան (AM), Վահե Մխիթարյան 

(AM), Արամ Մելքոնյան (AM)

(72) Հենրիկ Մխիթարյան (AM), Վահե Մխիթարյան 

(AM), Արամ Մելքոնյան (AM)

(73) Հենրիկ Մխիթարյան, 0029, Երևան, Սիլիկյան 

թաղամասի 7-րդ փող., 23 (AM), Վահե Մխիթարյան, 

0029, Երևան, Սիլիկյան թաղամասի 7-րդ փող., 23 

(AM), Արամ Մելքոնյան, 0029, Երևան, Սիլիկյան 

թաղամասի 7-րդ փող., 23 (AM)

(54) Օդի հոսքի առաջացման համալիր կայանք

(57) Գյուտը վերաբերում է էներգետիկային։ 

Օդի հոսքի առաջացման համալիր կա-

յանքն ունի սառը և տաք օդի հոսքերի թու-

նելախորշեր, թունելախորշերից վերև տեղա-

կայված սառը ջրի ջրամբար, ինչպես նաև 

տաքացված ջրի պահեստարան։ Տաք օդի հոս-

քի թունելախորշը տեղակայված է հորիզո-

նա կան հարթության նկատմամբ թեք, իսկ 

տաք օդի հոսքի թունելախորշի ներսում՝ դրա 

երկայնքով, զիգզագաձև տեղակայված են 

խորսխավոր ջերմափոխանակիչներ։ Սառն օդի 

հոսքի թունելախորշի մուտքային հատվածամասը 

միակցված է տաք օդի հոսքի թունելախորշի ելքին, 

իսկ դրա ելքային հատվածամասը նեղացված է։

Պարզեցվում է կառուցվածքը և նվազեցվում 

է պատրաստման ինքնարժեքը, 2 նկ.։
_____________________

(51) (2006)  (11) 2188 (13) A2
G01R 29/10

(21) AM20080051 (22) 30.04.2008
(42) 01.07.2008
(71) Պարիս Միսակի Հերունի (AM), Վահագն 
Պարիսի Հերունի (AM)
(72) Պարիս Միսակի Հերունի (AM), Վահագն 
Պարիսի Հերունի (AM)
(73) Պարիս Միսակի Հերունի, 0009, Երևան, 
Տերյան 19, բն. 13 (AM), Վահագն Պարիսի Հերունի, 
0009, Երևան, Տերյան 19, բն. 13 (AM)
(54) Պասսիվ օբյեկտներից ռադիոալիքների 
անդրադարձման չափիչ սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է պասսիվ օբյեկտ-
ների ռադիոանդրադարձման արդյունավետ 
մակերեսների չափիչ սարքերին և կարող 
է օգտագործվել պասսիվ օբյեկտների մակ-
երևույթների մշակման ընթացքում դրանց 
հատկությունների չափման և կարգավորման 
համար։

Սարքն ունի ԳԲՀ գեներատոր, ճառագայ-
թող անտենաների շարք, չափիչ զոնդ և դրա տե-
ղաշարժման մեխանիզմ, ԳԲՀ ընդունիչ և հա-
մակարգիչ։ ԳԲՀ գեներատորը միացված է օբյեկտի
առանցքին զուգահեռ ուղղությամբ անշարժ 
տեղակայված ճառագայթող անտենաներին և 
ԳԲՀ ընդունիչին։ Չափիչ զոնդի տեղաշարժման 
մեխանիզմն իրականացված է հորիզոնական
և ուղղաձիգ ուղղություններով տեղաշարժում 
ապահովելու հնարավորությամբ։ Համակար-
գիչը միացված է ԳԲՀ ընդունիչին։ Չափումների
ընթացքում սարքը տեղակայված է չափվող 
պասսիվ օբյեկտի կից տիրույթում։

Պարզեցվում են սարքի կառուցվածքը և 
չափման պրոցեսը, կրճատվում է չափումների 
տևողությունը, 2 նկ.:

_____________________
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Ապրանքային եւ սպասարկման նշաններին վերաբերող

մատենագիտական տվյալների նույնականացման 

միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի

600 նախկին ԽՍՀՄ վկայականի համարը եւ հայտի ներկայացման թվականը

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

510 ապրանքների եւ (կամ) ծառայությունների ցանկը

511 դասերը ըստ նշանների գրանցման ապրանքների եւ ծառայությունների 

  միջազգային դասակարգման (Նիցայի դասակարգում)

526 չպահպանվող տարրեր

540  ապրանքային նշանը

551 կոլեկտիվ նշան

554 ծավալային նշան

591 գույնը եւ գունային համակցությունը

646 իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը եւ թվականը

730 նշանի սեփականատերը, հասցեն, երկրի կոդը

740 արտոնագրային հավատարմատար
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(210) 20071129 (111) 13353
(220) 09.10.2007 (151) 29.10.2008
 (181) 09.10.2017
(730) Բինաթոն Ինդասթրիս Լիմիթիդ , TC
(310) 300868708  (320) 11.05.2007  (330) TC
(540) 

(511) (510)
դաս 7. էլեկտրական դանակներ պահածո-

ների համար, սրճաղացներ (բացառությամբ ձեռ-
քինների), ձեռքի էլեկտրական գայլիկոնիչներ եւ 
ձեռքի էլեկտրական այլ գործիքներ, անխափան 
էլեկտրամատակարարման մեքենաներ, չորացնող 
մեքենաներ (չորուցիչներ), ներկող մեքենաներ, 
էլեկտրամեխանիկական մեքենաներ սնունդ եւ
ըմպելիքներ պատրաստելու համար, կենցաղային 
էլեկտրական աղացներ, արդուկող մեքենաներ, 
խոհանոցային էլեկտրական մեքենաներ, էլեկ-
տրական դանակներ, մսաղաց մեքենաներ, հարիչ 
մեքենաներ, էլեկտրական մեքենաներ եւ սարքեր
մաքրման եւ փայլեցման համար, էլեկտրական 
մկրատներ, փոշեծուծներ, լվացքի մեքենաներ, 
էլեկտրական հյութամզիչներ, մեքենաներ հյութ
քամելու համար, բլենդերներ, սննդամթերքի խառ-
նիչներ, մթերքի մշակման համար սարքեր, թուղթ 
կտրող մեքենաներ, մազեր կտրելու էլեկտրական 
մեքենաներ, մասեր եւ կցամասեր բոլոր նշված 
ապրանքների համար.

դաս 9. ուժեղարարներ, էլեկտրական մարտ-
կոցներ եւ վերալիցքավորվող մարտկոցներ, ան-
խափան էլեկտրամատակարարման համար սար-
քեր եւ գործիքներ, լարման կարգավորիչներ, 
էլեկտրական կարգավորող ապարատներ, դրամ 
հաշվող մեքենաներ, ակնոցների ապակիներ, 
արևապաշտպան ակնոցներ, աստղադիտակներ, 
հեռադիտակներ, հաշվիչ մեքենաներ, գրպանի 
հաշվիչներ, դյուրատար տեսախցիկներ, լուսա-
նկարչական ապարատներ, կոմպակտ սկավա-
ռակներ, համակարգչային խաղերի ծրագրեր, 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 

եւ սպասարկման նշանների մասին

համակարգչային ստեղնաշարեր, համակարգչային 
կից սարքեր, համակարգիչներ, համակարգչային 
տպիչներ, համակարգչային սկավառակակիրներ, 
էլեկտրական արդուկներ, էլեկտրատաքացվող 
վարսափաթթուկներ եւ մազերը գանգրացնող 
սարքեր, էլեկտրատաքացվող խոզանակներ 
մազերի համար, էլեկտրական ունելիներ մազերի 
համար եւ մազերը ուղղելու համար սարքեր (բա-
ցառությամբ ձեռքի գործիքների), տաք օդով 
էլեկտրական խոզանակներ, ականջակալներ, լսո-
ղական ապարատներ, բարձրախոսներ, խոսա-
փողներ, համակարգչային մոնիտորներ, համա-
կարգչային մկնիկներ, դյուրակիր ստերեոհա-
մակարգեր, խրոցակներ, վարդակներ եւ այլ 
էլեկտրական միակցիչներ, ռադիոընդունիչներ, 
ռադիոընդունիչներ տրանսպորտային միջոց-
ների համար, ձայնա- եւ տեսաընդունիչներ, նվա-
գարկիչներ, ապարատներ ձայնագրման համար, 
ձայնագրման սկավառակներ, ձայն վերարտադրող 
ապարատներ, ալեհավաքներ, մագնիտոֆոններ, 
տեսաերիզներ եւ ձայներիզներ, տեսախաղերի 
քարթրիջներ, գրառող եւ վերարտադրող սարքեր 
տեսաերիզների եւ ձայներիզների համար, ուոքի-
թոքի (դյուրատար երկկողմանի ռադիոկայաններ), 
գրառող եւ վերարտադրող սարքեր կոմպակտ 
սկավառակների համար, կոմպակտ տեսա- եւ 
ձայնասկավառակներ, գրառող եւ վերարտադրող 
սարքեր VCD-ների համար, գրառող եւ վերար-
տադրող սարքեր DVD-ների համար, ձայներիզային 
նվագարկիչներ տրանսպորտային միջոցների
համար, կոմպակտ սկավառակային նվագարկիչ-
ներ տրանսպորտային միջոցների համար, սար-
քեր ձայնի բարձր ճշտության վերարտադրման 
համար, բարձր ճշտության ձայնա- եւ ձայնա-
տեսաապարատներ, հեռուստացույցներ, հե-
ռախոսային փեյջինգի սարքեր, հեռախոս-պա-
տասխանիչներ, ինքնապատասխանիչ ներ, 
շարժական հեռախոսներ, հեռախոսներ, ան-
լար հեռախոսներ, հեռախոսափողեր, հեռա-
խոսների եւ հեռախոսափողերի կցամասեր, 
հեռահաղորդակցական դյուրատար սարքեր, 
բոլոր նշված ապրանքների համար մասեր եւ 
պատկանելիքներ.
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դաս 11. օդի լավորակման սարքեր, օդի 
լավորակիչներ, օդի էլեկտրական հովացուցիչներ, 
տոստերներ հացի համար, սուրճի Էլեկտրական 
մեքենաներ եւ լուծակորզիչներ, խոհանոցային 
սալօջախներ, կերակուր պատրաստելու համար 
Էլեկտրական կահկարասի, Էլեկտրական ման-
ղալներ, Էլեկտրական լամպեր, օդափոխիչներ, 
ջահալուսարձակներ, սառնախցիկներ, ջեռուցող 
սարքեր, Էլեկտրական ջեռուցիչներ, կերամիկա-
կան Էլեկտրական ջեռուցիչներ, սառնարան-
ներ, մանրէազերծիչներ, խոնավարարներ եւ 
հակախոնավարարներ սենյակների համար, 
անխափան էներգամատակարարման սար-
քավորում եւ ապարատներ, սարքեր լուսավոր-
ման համար, սարքեր տաքացման համար, 
շոգեարտադրիչներ, ապարատներ կերակուր 
պատրաստելու համար, ապարատներ սառեց-
ման համար, ապարատներ չորացման համար, 
ապարատներ օդափոխման համար, ապարատներ 
ջրամատակարարման համար, սանիտարական 
ապարատներ, Էլեկտրական թեյամաններ, Էլեկ-
տրական գավաթներ, Էլեկտրական սրճեփներ, 
Էլեկտրական սարքեր մոկկո սուրճ պատրաստելու 
համար, Էլեկտրական սարքեր էսպրեսսո սուրճ 
պատրաստելու համար, տոստերներ, տոստեր-
ներ բրդուճների համար, ջեռոցային տոստերներ, 
վառարաններ, խոհանոցային գազօջախներ, 
միկրոալիքային վառարաններ կերակուր պատ-
րաստելու համար, վաֆլի պատրաստելու համար 
սարքեր, բրդուճներ պատրաստելու համար սար-
քեր, հոթ դոգ եւ համբուրգեր պատրաստելու 
համար սարքեր, կաթսաներ, շոգեվառարաններ, 
խոհանոցային էլեկտրական սալօջախներ, 
գրիլներ, մանղալներ, սննդամթերքի էլեկտրական 
շոգեխաշիչներ, դեկաներ, էլեկտրական սարքեր 
պիցցա պատրաստելու համար, էլեկտրական 
սարքեր ձու եփելու համար, սարքեր բովելու 
համար, սեղանի, հատակի, պատի եւ առաստաղի 
օդափոխիչներ, կենցաղային եւ արդյունաբե-
րական արտածծող օդափոխիչներ, կալորիֆերներ, 
ֆլուորեսցենտային լամպեր, ֆլուորեսցենտա-
յին խողովակներ, յուղի ռադիատորներ, ջրատա-
քացուցիչներ, ջերմափոխանակիչներ, մազերը 
չորացնող սարքեր, հաց թխելու համար էլեկ-
տրական սարքեր, բրինձ եփելու համար էլեկ-
տրական սարքեր, արագաեփներ, ջրի զտման, 
փափկացման եւ մաքրման համար ապարատներ, 
վերալիցքավորվող լապտերներ, բոլոր նշված 
ապրանքների մասեր եւ պատկանելիքներ։
(740) Ռ. Մանասերյան

____________________

(210) 20080095 (111) 13354
(220) 08.02.2008 (151) 29.10.2008
 (181) 08.02.2018
(730) “Հացագործ Անդրանիկ” ՍՊԸ, Կոտայքի 

մարզ, գյուղ Գառնի, AM
(540) 

(526) Բացի “ՍՈՒՐԻԿԻ ԼԱՎԱՇ” արտահայ-
տությունից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, կարմիր եւ
սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 30. լավաշ։

____________________

(210) 20080215 (111) 13355
(220) 12.03.2008 (151) 29.10.2008
 (181) 12.03.2018
(730) “ՍՊՍ Սիգարոն” ՍՊԸ, Երեւան, Հովհաննիսյան 

24, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
____________________

(210) 20080216 (111) 13356
(220) 12.03.2008 (151) 29.10.2008
 (181) 12.03.2018
(730) “ՍՊՍ Սիգարոն” ՍՊԸ, Երեւան, Հովհաննիսյան 

24, AM
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(540) 

(526) Բացի “ԹԱՄԱԴԱ” բառից մնացած բոլոր 

գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 

օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, 

բեժ, մոխրագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային 

համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։

____________________

(210) 20080272 (111) 13357
(220) 25.03.2008 (151) 29.10.2008
 (181) 25.03.2018
(730) “Կոսմոլազեր” ՍՊԸ, Երեւան, Դավիթաշեն 

1-ին թաղ., 21 շ. բն. 29, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 44. կոսմետոլոգիական ծառայու-

թյուններ։
____________________

(210) 20080278 (111) 13358
(220) 26.03.2008 (151) 29.10.2008
 (181) 26.03.2018
(730) “Անուշ Ավետիսյան” ՍՊԸ, Երեւան, Դոդոխյան 

24, AM
(540) 

(526) Բացի “ԲՐԱՎՈ” բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կապույտ, 
կարմիր, սպիտակ, կանաչ, դարչնագույն, 
դեղին եւ սեւ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 37. ավտոմեքենաների տեխսպա-

սարկում.
դաս 39. բեռնափոխադրումներ, տաքսի 

ծառայություն եւ ճանապարհորդությունների 
կազմակերպում։

____________________
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(210) 20080300 (111) 13359
(220) 03.04.2008 (151) 29.10.2008
 (181) 03.04.2018
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հովհաննես Քաբաբյան, 

Երեւան, Արզումանյան 24, բն. 15, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական եւ մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում։

____________________

(210) 20080302 (111) 13360
(220) 03.04.2008 (151) 29.10.2008
 (181) 03.04.2018
(730) “Առդելիկատես” ՍՊԸ, Երեւան, Մանանդյան 

14 նկուղ, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր եւ սպիտակ
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. 

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

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

____________________

(210) 20080318 (111) 13361
(220) 08.04.2008 (151) 29.10.2008
 (181) 08.04.2018

(730) “Անելիք բանկ” ՓԲԸ, Երեւան, Բաղրամյան 
75, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ եւ սպիտակ 
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 36. ֆինանսական եւ բանկային գոր-

ծունեություն. ծառայություններ ապահովա-
գրման բնագավառում եւ բորսային միջնոր-
դության բնագավառում. դրամավարկային գոր-
ծառնություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ։
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20080422 (111) 13362
(220) 06.05.2008 (151) 29.10.2008
 (181) 06.05.2018
(730) “Պռոշյանի կոնյակի գործարան” ՍՊԸ, 

Երեւան, Աշտարակի խճուղի 2, AM
(540) (554) 
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(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կարմիր, 
ոսկեգույն, շագանակագույն, կապույտ, կա-
նաչ, երկնագույն եւ դեղին գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 21. շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի).
____________________

(210) 20080474 (111) 13363
(220) 19.05.2008 (151) 29.10.2008
 (181) 19.05.2018
(730) “Ֆոշան “ ՍՊԸ, Երեւան, Արշակունյաց 57/

2, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է վարդագույն։
(511) (510)

դաս 30. հացաբուլկեղեն, հրուշակեղեն.
դաս 43. ռեստորաններ. ինքնասպասարկման 

ռեստորանների եւ սրճարանների հետ կապված 
ծառայություններ։

____________________

(210) 20080475 (111) 13364
(220) 19.05.2008 (151) 29.10.2008
 (181) 19.05.2018
(730) “Ֆոշան “ ՍՊԸ, Երեւան, Արշակունյաց 57/2, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է վարդագույն։
(511) (510)

դաս 30. հացաբուլկեղեն, հրուշակեղեն.
դաս 43. ռեստորաններ. ինքնասպասարկման 

ռեստորանների եւ սրճարանների հետ կապված 
ծառայություններ։

____________________

(210) 20080476 (111) 13365
(220) 19.05.2008 (151) 29.10.2008
 (181) 19.05.2018

(730) “Ֆոշան “ ՍՊԸ, Երեւան, Արշակունյաց 57/2, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին եւ վարդագույն 
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 30. հացաբուլկեղեն, հրուշակեղեն.
դաս 43. ռեստորաններ. ինքնասպասարկման 

ռեստորանների եւ սրճարանների հետ կապված 
ծառայություններ։

____________________

(210) 20071323 (111) 13366
(220) 26.11.2007 (151) 29.10.2008
 (181) 26.11.2017
(730) Նովարթիս ԱԳ , CH
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման եւ ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20071324 (111) 13367
(220) 26.11.2007 (151) 29.10.2008
 (181) 26.11.2017
(730) Նովարթիս ԱԳ , CH
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
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բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման եւ ատամների ծեփապատճեններ
պատրաստելու նյութեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20071327 (111) 13368
(220) 26.11.2007 (151) 29.10.2008
 (181) 26.11.2017
(730) Նովարթիս ԱԳ , CH
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման եւ ատամների ծեփապատճեններ
պատրաստելու նյութեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20071414 (111) 13369
(220) 20.12.2007 (151) 29.10.2008
 (181) 20.12.2017
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

“Տեխնոնիկոլ” , RU
(540) 

(511) (510)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա-

տեսված են օգտագործելու արդյունաբերա-
կան եւ գիտական նպատակներով, լուսա-
նկարչության, գյուղատնտեսության, այգեգոր-
ծության եւ անտառաբուծության մեջ. չմշակ-
ված սինթետիկ խեժեր, չմշակված պլաստմաս-
սաներ. պարարտանյութեր. կրակմարող բաղա-
դրություններ. քիմիական նյութեր մետաղների
զոդման եւ մխման համար. քիմիական նյութեր
սննդամթերքի պահածոյացման համար. դաբաղիչ 
նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակներով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը
ժանգոտումից եւ փայտանյութը քայքայումից
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա-
նյութեր, ներկանյութերի սեւեռակայիչներ. չմշակ-
ված բնական խեժեր. թերթավոր եւ փոշենման 
մետաղներ գեղարվեստական, գեղազարդման 
նպատակների եւ գեղարվեստական տպագրության 
համար.

դաս 6. սովորական մետաղներ եւ դրանց
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ եւ շինու-
թյուններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների համար. 
մետաղյա ճոպաններ եւ լարեր. մետաղակապեր
եւ փականքային իրեր. մետաղյա խողովակներ. 
անկիզելի պահարաններ. սովորական մետաղներից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքանյութեր.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրան-
ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույքներ. 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, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասան-
ներ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, բրեզենտ, 
առագաստներ, պարկեր եւ տոպրակներ (որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում). խծուծման նյութեր 
(բացառությամբ ռետինից եւ պլաստմասսայից 
պատրաստվածների). մանածագործական թելքա-
հումք.

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

դաս 35. գովազդ. վարչարարական գոր-
ծունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. մատա-
կարարման ծառայություններ երրորդ անձանց 
համար (ապրանքների գնում եւ ձեռնարկատե-
րերին դրանցով ապահովում). տարբեր ապ-
րանքների կենտրոնացում երրորդ անձանց հա-
մար (բացառությամբ դրանց փոխադրման) եւ 
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ապրանքների տեղակայում՝ սպառողների հար-
մար ուսումնասիրման եւ ձեռքբերման համար. 
ապրանքների խթանում (երրորդ անձանց համար), 
ներառյալ մեծածախ եւ մանրածախ առեւտրի
ծառայությունները. ֆրանչայզինգ.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում եւ պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական ծա-
ռայություններ եւ հետազոտություններ եւ դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ եւ հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների եւ ծրագրերի մշակում 
եւ կատարելագործում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության եւ անհատի պաշտպանության համար. 
այլ անձանց կողմից մատուցված անհատական
եւ սոցիալական ծառայություններ անհատի 
կարիքները հոգալու համար.
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20071415 (111) 13370
(220) 20.12.2007 (151) 29.10.2008
 (181) 20.12.2017
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

“Տեխնոնիկոլ” , RU
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մանուշակագույն, 
դեղին, սեւ եւ սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա-

տեսված են օգտագործելու արդյունաբերա-
կան եւ գիտական նպատակներով, լուսա-
նկարչության, գյուղատնտեսության, այգեգոր-
ծության եւ անտառաբուծության մեջ. չմշակ-
ված սինթետիկ խեժեր, չմշակված պլաստմաս-
սաներ. պարարտանյութեր. կրակմարող բաղա-
դրություններ. քիմիական նյութեր մետաղների

զոդման եւ մխման համար. քիմիական նյութեր
սննդամթերքի պահածոյացման համար. դաբաղիչ 
նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական նպա-
տակներով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը
ժանգոտումից եւ փայտանյութը քայքայումից
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա-
նյութեր, ներկանյութերի սեւեռակայիչներ. չմշակ-
ված բնական խեժեր. թերթավոր եւ փոշենման 
մետաղներ գեղարվեստական, գեղազարդման 
նպատակների եւ գեղարվեստական տպագրու-
թյան համար.

դաս 6. սովորական մետաղներ եւ դրանց
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. շար-
ժական մետաղյա կառուցվածքներ եւ շինու-
թյուններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների համար. 
մետաղյա ճոպաններ եւ լարեր. մետաղակապեր
եւ փականքային իրեր. մետաղյա խողովակներ. 
անկիզելի պահարաններ. սովորական մետաղներից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքանյութեր.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների հա-
մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-
ցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասան-
ներ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, բրեզենտ, 
առագաստներ, պարկեր եւ տոպրակներ (որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում). խծուծման 
նյութեր (բացառությամբ ռետինից եւ պլաստմաս-
սայից պատրաստվածների). մանածագործական 
թելքահումք.

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

դաս 35. գովազդ. վարչարարական գործու-
նեություն գործարարության ասպարեզում. գրա-
սենյակային ծառայություններ. մատակարարման 
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ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում եւ ձեռնարկատերերին 
դրանցով ապահովում). տարբեր ապրանքների 
կենտրոնացում երրորդ անձանց համար (բացա-
ռությամբ դրանց փոխադրման) եւ ապրանք-
ների տեղակայում ՝ սպառողների հարմար 
ուսումնասիրման եւ ձեռքբերման համար. ապ-
րանքների խթանում (երրորդ անձանց համար), 
ներառյալ մեծածախ եւ մանրածախ առեւտրի
ծառայությունները. ֆրանչայզինգ.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում եւ պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական 
ծառայություններ եւ հետազոտություններ եւ դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ եւ հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների եւ ծրագրերի մշակում 
եւ կատարելագործում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության եւ անհատի պաշտպանության համար. 
այլ անձանց կողմից մատուցված անհատական եւ
սոցիալական ծառայություններ անհատի կարիք-
ները հոգալու համար։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20071416 (111) 13371
(220) 20.12.2007 (151) 29.10.2008
 (181) 20.12.2017
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

“Տեխնոնիկոլ” , RU
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մանուշակագույն, 

դեղին, սեւ եւ սպիտակ գունային համակ-

ցությամբ։

(511) (510)

դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա-

տեսված են օգտագործելու արդյունաբերական 

եւ գիտական նպատակներով, լուսանկարչու-

թյան, գյուղատնտեսության, այգեգործության եւ 

անտառաբուծության մեջ. չմշակված սինթետիկ 
խեժեր, չմշակված պլաստմասսաներ. պարար-
տանյութեր. կրակմարող բաղադրություններ. 
քիմիական նյութեր մետաղների զոդման եւ 
մխման համար. քիմիական նյութեր սննդա-
մթերքի պահածոյացման համար. դաբաղիչ 
նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակներով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը
ժանգոտումից եւ փայտանյութը քայքայումից
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա-
նյութեր, ներկանյութերի սեւեռակայիչներ. չմշակ-
ված բնական խեժեր. թերթավոր եւ փոշենման 
մետաղներ գեղարվեստական, գեղազարդման 
նպատակների եւ գեղարվեստական տպագրության 
համար.

դաս 6. սովորական մետաղներ եւ դրանց
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. շար-
ժական մետաղյա կառուցվածքներ եւ շինություններ. 
մետաղյա նյութեր ռելսուղիների համար. մետա-
ղյա ճոպաններ եւ լարեր. մետաղակապեր եւ
փականքային իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկի-
զելի պահարաններ. սովորական մետաղներից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքանյութեր.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասան-
ներ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, բրեզենտ, 
առագաստներ, պարկեր եւ տոպրակներ (որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում). խծուծման նյու-
թեր (բացառությամբ ռետինից եւ պլաստմաս-
սայից պատրաստվածների). մանածագործական 
թելքահումք.

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, խսիր-
ներ, լինօլեում եւ այլ հատակածածկույթներ. պատի 
պաստառներ (ոչ մանածագործական).
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դաս 35. գովազդ. վարչարարական գործու-
նեություն գործարարության ասպարեզում. գրա-
սենյակային ծառայություններ. մատակարար-
ման ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում եւ ձեռնարկատերերին 
դրանցով ապահովում). տարբեր ապրանքների 
կենտրոնացում երրորդ անձանց համար (բա-
ցառությամբ դրանց փոխադրման) եւ ապրանք-
ների տեղակայում ՝ սպառողների հարմար 
ուսումնասիրման եւ ձեռքբերման համար. ապ-
րանքների խթանում (երրորդ անձանց համար), 
ներառյալ մեծածախ եւ մանրածախ առեւտրի
ծառայությունները. ֆրանչայզինգ.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). ապ-
րանքների փաթեթավորում եւ պահպանում. ճանա-
պարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական ծա-
ռայություններ եւ հետազոտություններ եւ դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ եւ հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների եւ ծրագրերի մշակում 
եւ կատարելագործում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության եւ անհատի պաշտպանության համար. 
այլ անձանց կողմից մատուցված անհատական 
եւ սոցիալական ծառայություններ անհատի կա-
րիքները հոգալու համար։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080005 (111) 13372
(220) 09.01.2008 (151) 29.10.2008
 (181) 09.01.2018
(730) Ջեներալ Մոթորս Քորփորեյշն, Դելավերի 

նահանգ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ, տրանս-

պորտային միջոցների շարժիչներ, մասեր տրանս-
պորտային միջոցների եւ տրանսպորտային մի-
ջոցերի շարժիչների համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080057 (111) 13373
(220) 30.01.2008 (151) 29.10.2008
 (181) 30.01.2018
(730) Յուրորդրագ Լաբորատորիզ Ս.Ա. , BE
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

հազի բուժման համար։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080058 (111) 13374

(220) 30.01.2008 (151) 29.10.2008

 (181) 30.01.2018
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ , DE
(540) 

(511) (510)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ, դեղամիջոցներ, դիետիկ նյութեր բուժական 

նպատակների համար։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080142 (111) 13375

(220) 22.02.2008 (151) 29.10.2008

 (181) 22.02.2018
(730) Ռիչեր Գեդեոն Նյրթ. , HU
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080145 (111) 13376

(220) 22.02.2008 (151) 29.10.2008

 (181) 22.02.2018
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ , DE
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(540) 

(511) (510)
դաս 5. բժշկական (բուժական) նպատակ-

ների համար սննդային հավելանյութեր, որպես 
նյութեր, որոնք ընդգրկված են դեղագործական 
եւ վիտամինային պատրաստուկների մեջ, դիետիկ 
սննդամթերքներ եւ ըմպելիքներ բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080146 (111) 13377
(220) 22.02.2008 (151) 29.10.2008
 (181) 22.02.2018
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ , DE
(540) 

(511) (510)
դաս 5. բժշկական (բուժական) նպատակ-

ների համար սննդային հավելանյութեր, որպես 
նյութեր, որոնք ընդգրկված են դեղագործական 
եւ վիտամինային պատրաստուկների մեջ, դիետիկ 
սննդամթերքներ եւ ըմպելիքներ բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20070105 (111) 13378
(220) 31.01.2007 (151) 05.11.2008
 (181) 31.01.2017
(730) Դանդի քորփորեյշն , CA
(540) 

(511) (510)
դաս 35. թանկարժեք մետաղների եւ հան-

քանյութերի գնահատմանը, մշակմանը, արդյու-
նահանմանը, արտադրությանը եւ վաճառքին 
վերաբերող վարչարարական, գովազդային, գոր-
ծարարական եւ գրասենյակային ծառայություն-
ներ. վաճառքին վերաբերող պլանավորման ծառա-
յություններ.

դաս 36. ներդրման ծառայություններ, այն 

է՝ մետաղների եւ հանքանյութերի հետ առնչվող 

ընկերություններում ներդրումներ կատարելու

ծառայություններ. ապահովագրություն, ֆինան-

սական գործունեություն.

դաս 37. ոսկու հանքերի շահագործում եւ 

արծաթի, պղնձի եւ այլ թանկարժեք մետաղ-

ների եւ հանքանյութերի արդյունահանում. շինա-

րարություն, վերանորոգում.

դաս 42. թանկարժեք մետաղների եւ

հանքա նյութերի գնահատմանը, մշակմանը, 

արդյունահանմանը, արտադրությանը վերա-

բերող պլանավորում, դիզայնի եւ տեխնիկական 

ապահովման ծառայություններ։

(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20071435 (111) 13379

(220) 25.12.2007 (151) 05.11.2008

 (181) 25.12.2017

(730) “Արարատ պրո դիջիթլ” ՍՊԸ, Երեւան, Մամի-

կոնյանց 2, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, սեւ, կարմիր

եւ նարնջագույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 41. ձայնասկավառակների բազմացում։

____________________

(210) 20080003 (111) 13380

(220) 09.01.2008 (151) 05.11.2008

 (181) 09.01.2018
(730) Դանհիլ Թբեքոու օֆ Լանդն Լիմիթիդ , GB
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(540) 

(511) (510)
դաս 34. սիգարետներ, ծխագլանակներ 

(պապիրոսներ). ծխախոտ. ծխախոտային արտա-
դրանք. վառիչներ. լուցկի. ծխելու պիտույքներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080004 (111) 13381
(220) 09.01.2008 (151) 05.11.2008
 (181) 09.01.2018
(730) Դանհիլ Թբեքոու օֆ Լանդն Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511) (510)
դաս 34. սիգարետներ, ծխագլանակներ (պա-

պիրոսներ). ծխախոտ. ծխախոտային արտա-

դրանք. վառիչներ. լուցկի. ծխելու պիտույքներ։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080013 (111) 13382
(220) 14.01.2008 (151) 05.11.2008
 (181) 14.01.2018
(730) Դայջեո Այրլենդ , IE
(540) 

(511) (510)

դաս 32. գարեջուր. էլ, ստաուտ (թունդ պորտեր) 

եւ պորտեր. ալկոհոլի ցածր պարունակությամբ 

ըմպելիքներ. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ այլ 

ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 

եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքների 

պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20080014 (111) 13383
(220) 14.01.2008 (151) 05.11.2008
 (181) 14.01.2018
(730) Դայջեո Այրլենդ , IE
(540) 

(511) (510)
դաս 9. էլեկտրական սարքեր եւ գործիքներ 

գերձայնային ալիքների ստեղծման համար. սար-
քեր գերձայնային ալիքների օգտագործմամբ գարե-
ջրի փրփուր ստանալու համար (արդյունաբերա-
կան նպատակների համար). սարքեր գերձայնային 
ալիքների օգտագործմամբ գարեջրի փրփուր 
ստանալու համար (կենցաղային նպատակների 
համար).

դաս 32. գարեջուր. էլ, ստաուտ (թունդ պոր-
տեր) եւ պորտեր. ալկոհոլի ցածր պարունակությամբ 
ըմպելիքներ. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ 
այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիք-
ներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080044 (111) 13384
(220) 24.01.2008 (151) 05.11.2008
 (181) 24.01.2018
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա. , CH
(540) 

(526) Բացի “NEXT” եւ “VIO” բառերից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ մոխրա-
գույն, բաց եւ մուգ կապույտ, արծաթա-
գույն, կարմիր եւ սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։
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(511) (510)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական 
սիգարետները փաթաթելու համար, ծխախոտ 
ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, 
հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. ծխախոտի 
փոխարինիչներ (ոչ բժշկական նպատակներով 
օգտագործելու համար). ծխելու պիտույքներ, այդ 
թվում սիգարետի թուղթ եւ ծխափողեր, սիգարետի 
զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի համար, 
սիգարետի տուփեր եւ մոխրամաններ, ծխամոր-
ճեր, գրպանի հարմարանքներ սիգարետները փա-
թաթելու համար, վառիչներ. լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080130 (111) 13385
(220) 18.02.2008 (151) 05.11.2008
 (181) 18.02.2018
(730) Աուկ Հոլդինգս Լիմիթիդ , CY
(310) 2007725547  (320) 17.08.2007  (330) CY
(540) 

(511) (510)
դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազա-

վորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ 
եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր. ալկոհոլի 
աննշան պարունակությամբ ըմպելիքներ. այդ 
թվում` նախապատրաստված ջուր. ջրեր. բնա-
կան հանքային ջրեր. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլ-
ներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ բնական հյութե-
րից (պտղահատապտուղների, ցիտրուսների, 
բանջարեղենի), այդ թվում համեմունքներով. ալկո-
հոլի աննշան պարունակությամբ կոկտեյլներ. լիմո-
նադ. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ըմպելիքներ 
բնական հյութերից (պտղահատապտուղների, 
ցիտրուսների, բանջարեղենի). ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ բնական բարկահամ բուրավետ 
բուսական հումքով. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ 
բնականին նման բուրավետացնող նյութերի 
հիմքով. ըմպելիքներ հանքային ջրերի հիմքով. 
հյութ պարունակող թույլ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
էներգետիկ թույլ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ածի-
կային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ. աղբյուրի 
ջուր. սոդայաջուր. բանջարեղենի հյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի). այդ թվում՝ ապերիտիվներ. 
բալզամներ. բրենդի. սեղանի գինիներ. խա-
ղողի քուսպից պատրաստված գինի. խաղողի 
գինիներ (այդ թվում յուրահատուկ). գինու հիմքով 
խմիչքներ. վիսկի. օղի. հատուկ օղի. կալվադոս. 
կոկտեյլներ (ալկոհոլային). տարբեր օղիներ 
եւ(կամ) հատուկ օղիներ, եւ(կամ) դառնահամ 
թրմօղիներ պարունակող ալկոհոլային կոկտեյլ-
ներ. պտղահատապտուղների, ցիտրուսների եւ 
բանջարեղենի հյութեր պարունակող թույլ ալկո-
հոլային կոկտեյլներ. լիկյորներ (թունդ, աղան-
դերային, էմուլսային). օղի-լիկյորային արտա-
դրանք (այդ թվում թույլ աստիճանի). թրմօղիներ. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային խմիչքներ. 
թունդ խմիչքներ պտղի սպիրտից. աղանդերային 
խմիչքներ (ալկոհոլային). սպիրտային խմիչքներ. 
գինենյութերից բնական ալկոհոլային խմիչքներ, 
պատրաստված առանց էթիլային սպիրտի եւ 
էթիլային սպիրտը որպես հավելում պարունակող 
հումքի ավելացման. ածիկային սպիրտային 
խմիչքներ. թորման միջոցով ստացված խմիչքներ. 
մեղրի խմիչքներ. սպիրտային թուրմեր. թրմօղիներ 
(քաղցր, կիսաքաղցր, դառնահամ). հնդկացորենի 
թրմօղի. հնդկացորենի ածիկային թրմօղի. մրգերի 
եւ մրգահյութերի, բանջարեղենի եւ բանջարեղենի 
հյութերի, հացահատիկի, բարկահամ-բուրավետ 
հումքով սպիրտային թրմօղիներ (քաղցր, 
կիսաքաղցր, դառնահամ). պունշ. սիդր. սպիրտով 
տոգորված հյութեր, թուրմեր, պտղահյութեր։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080194 (111) 13386
(220) 06.03.2008 (151) 05.11.2008
 (181) 06.03.2018
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US
(540) 
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(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ, ծխախոտային արտա-

դրանք, սիգարետներ, ծխելու պիտույքներ, վառիչ-
ներ, լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080200 (111) 13387
(220) 10.03.2008 (151) 05.11.2008
 (181) 10.03.2018
(730) Հինո Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Հինո 

Մոթորս, ԼԹԴ.) , JP
(540) 

(511) (510)
դաս 12. ավտոմեքենաներ. բեռնատար ավ-

տոմեքենաներ. ավտոբուսներ. մասեր եւ կցա-
մասեր ավտոմեքենաների համար. շարժիչներ ցա-
մաքով տեղաշարժվող տրանսպորտային միջոց-
ների համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080244 (111) 13388
(220) 14.03.2008 (151) 05.11.2008
 (181) 14.03.2018
(730) Յունի-Չարմ Քորփորեյշն , JP
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թղթյա բարուրներ, միանգամյա

օգտագործման բարուրներ նորածինների համար, 
նորածինների միանգամյա օգտագործման բա-
րուրներ ուսուցման նպատակների համար, միան-
գամյա օգտագործման բարուրներ ընտանի կեն-
դանիների համար. թղթյա մանկական կրծկալ-
ներ. թղթյա արդյունաբերական տարաներ փա-
թեթավորման համար. խոհանոցային թուղթ, 
այն է՝ թղթյա սրբիչներ, թղթյա ջնջոցներ. սննդի 
փաթեթավորման պլաստիկ ժապավեններ կեն-
ցաղային օգտագործման համար. աղբի թղթյա 

պարկեր, աղբի պլաստմասսայե պարկեր. ձեռքի 
թղթյա հիգիենիկ սրբիչներ, թղթյա սրբիչներ, 
սեղանի թղթյա անձեռոցիկներ, ձեռքի թղթյա 
սրբիչներ, թղթյա թաշկինակներ, խոնավ ան-
ձեռոցիկներ, սեղանի թղթյա սփռոցներ. թուղթ 
եւ ստվարաթուղթ, անձեռոցիկներ. թղթագրենա-
կան պիտույքներ եւ ուսուցողական նյութեր, օրա-
ցույցներ, պարբերականներ, տպագրական հրա-
տարակություններ, տպագրական արտադրանք. 
նկարչական եւ գեղագրական աշխատանքներ. 
լուսանկարներ, լուսանկարների հենակալներ.

դաս 25. մանկական հագուստ. ոչ ճապո-
նական ոճի վերնազգեստ. վերարկուներ, ման-
տոներ. սվիտերներ եւ նման հագուստ. շապիկներ 
եւ նման հագուստ. գիշերային հագուստ. ներքնա-
զգեստ. լողազգեստ, լողագլխարկներ. ճապո-
նական ավանդական հագուստ. գոգնոցներ. 
կաշնե. գուլպաներ եւ զուգագուլպաներ, ոտի 
փաթաթաններ եւ գետրիներ. մորթե թիկնոցներ, 
ուսածածկոցներ, պարանոցի թաշկինակներ. 
տաբի (ճապոնական ոճի կիսագուլպաներ), 
տաբիների ծածկոցներ. ձեռնոցներ եւ կիսա-
ձեռնոցներ. բարուրներ. պլաստիկ վարտիքներ. 
կտորից մանկական կրծկալներ. փողկապներ. 
գլխաշորեր, բանդանաներ. ջերմությունը պահ-
պանող հագուստի տարրեր. հաստ շարֆեր. 
ականջակալներ (ընդգրկված սույն դասում). 
կնգուղներ, սյուջ-գասա (բոշխից գլխարկներ). 
գիշերային թասակներ. գլխարկներ. ջերմա-
պաշտպան սաղավարտներ. կապիչներ, գուլպա-
ների կապիչներ, տաբատակալներ, իրանա-
կալներ, հագուստի գոտիներ. կոշիկներ, կիսա-
ճտքավոր կոշիկներ եւ բութսեր. կոշկեղենի 
փշամեխեր, կոշկեղենի վարսոցներ, կոշկեղենի 
ունկեր եւ լեզվակներ, կոշկամեխեր, պաշտպանիչ 
մետաղական մասեր կոշկեղենի համար. գետա 
(ճապոնական ոճի սաբոներ). զորի (ճապոնական 
ոճի սանդալներ). դիմակահանդեսի զգեստ. սպոր-
տային հագուստ. սպորտային կոշիկներ, ներառյալ 
ձիավարման համար նախատեսված կոշիկներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080249 (111) 13389
(220) 17.03.2008 (151) 05.11.2008
 (181) 17.03.2018
(730) ՖրիմենթլՄեդիա Լիմիթիդ , GB
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(540) 

(511) (510)
դաս 9. կինեմատոգրաֆիական ժապա-

վեններ. մուլտիպլիկացիոն կինոնկարներ. կինո 
ժապավեններ. կինոնկարներ. մագնիսական 
գրանցումներ. օպտիկական գրանցումներ. 
մագնիսա-օպտիկական գրանցումներ. կարծր 
(կիսահաղորդչային) կրիչների վրա գրանցում-
ներ. ձայնատեսային ուսուցողական սարքեր. 
հեռուստացույցներին հարմարեցված սարքեր 
զվարճությունների համար. էլեկտրոնային գրքեր 
եւ հրատարակումներ. էլեկտրոնային խաղեր. 
հեռուստացույցներին հարմարեցված ինտերակ-
տիվ խաղեր. էլեկտրական տեսասարքեր եւ 
սարքավորումներ զվարճությունների համար. 
մուլտիմեդիային սկավառակներ եւ հրատարա-
կումներ. մուլտիմեդիային գրանցումներ եւ
հրատարակումներ. լազերի միջոցով կարդաց-
վող սկավառակներ. տեսասկավառակներ եւ 
տեսահրատարակումներ. համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանք. համակարգչային ծրա-
գրեր. թվային գրանցումներ. ձայնատեսային 
տեղեկատվական միջոցներ՝ նախատեսված ձայ-
նի եւ/կամ պատկերի, տվյալների եւ/կամ տեղե-
կատվության կրման եւ/կամ գրառման համար. 
ձայնի եւ/կամ պատկերի, եւ/կամ տեղեկատվության 
գրառման եւ/կամ վերարտադրման համար սար-
քեր եւ սարքավորումներ. հոլոգրամներ. ճկուն 
սկավառակներ. ձայնային գրառումներ. նախապես 
գրանցված սկավառակներ. սկավառակներ 
գրառման համար. կոմպակտ սկավառակներ. 
գրամոֆոնային ձայնագրություններ. ձայնաժա-
պավեններ. մագնիտոֆոնի կասետներ. տեսա-
ժապավեններ. լազերային սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ՝ ինտերակտիվ CD 
ROM-ներ. թվային տեսասկավառակներ (DVD). 
հաղորդակցական սաքեր եւ սարքավորում-
ներ. հեռախոսներ. շարժական հեռախոսներ. 

լիցքավորման սարքեր. շարժական հեռախոս-
ների համար լիցքավորման սարքեր. ավտոմատ 
սարքեր շարժական հեռախոսների համար. խա-
ղեր շարժական հեռախոսների համար. կարաոկե 
սարքեր. բոլոր վերը նշված ապրանքների մասեր 
եւ կցամասեր. թվային խաղեր. շարժական հեռա-
խոսների համար խաղեր. DVD խաղեր.

դաս 16. թուղթ. ստվարաթուղթ. թղթից 
պարագաներ. ստվարաթղթից պարագաներ. 
տպագրական արտադրանք. գրքեր. ամեն-
ամյա հրատարակումներ. հրատարակումներ. 
կոմիկսներ. երգարաններ. ամսագրեր. տեղե-
կատվական տեղեկագրեր. թերթեր. ալբոմ-
ներ. պարբերականներ. հանդեսներ, լրագրեր. 
կատալոգներ. ուղեցույցներ, տեղեկագրեր. 
քարտեզներ. բրոշյուրներ, պարսավագրեր. 
թռուցիկներ. պոստերներ. թղթագրենական պի-
տույքներ. պիտակներ. գրասենյակային պարա-
գաներ. գծագրական, նկարչական եւ ներկա-
րարական նյութեր, սարքեր եւ գործիք ներ. 
հավաքածուներ գրելու համար. ուսումնական 
եւ ուսուցողական նյութեր. խաղերի, սարքերի 
եւ սարքավորումների տեսքով ուսումնական
եւ ուսուցողական նյութեր. կազմարարական 
նյութեր. գրքերի կազմեր. էջանիշեր. տպագրա-
կան հավաքածուներ. գծագրեր. նկարներ. լուսա-
նկարներ. փորագրանկարներ, էստամպներ. 
պատկերներ. օրացույցներ. գրիչներ. մատիտ-
ներ. նախշեր մատիտների վրա դնելու համար. 
ներկեր. նկարչական վրձիններ. նկարչական հավա-
քածուներ. էջանիշեր, ծայրակալներ, մամլակներ. 
նվերների փաթեթավորման նյութեր. նվերների 
փաթեթավորմանը կցվող շնորհավորական քար-
տեր եւ բացիկներ. բարակ թուղթ նվերների 
փաթեթավորման համար. տուփեր նվերների 
համար. փաթեթավորման թուղթ. բլոկնոտներ. 
փոխադրանկարներ. թղթյա անձեռոցիկներ 
եւ թղթյա այլ գեղազարդային պարագաներ. 
երեկույթների համար թղթյա արտադրանք եւ 
զարդարանք. թղթյա սփռոցներ եւ ծածկոցներ 
սեղանի համար. թղթյա տակդիրներ. թղթյա նեղ 
ժապավեններ երեկույթների համար. փորձա-
նմուշներ ասեղնագործության համար. գեղա-
զարդային փոխադրանկարներ. քանոն ներ. 
ռետիններ. շնորհավորական բացիկներ. ինքնա-
սոսնձվող պիտակներ. թղթյա ցուցանակներ. 
դրոշակներ. քարտեր. բոլոր վերը նշված ապրանք-
ների համար մասեր եւ կցամասեր.
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դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում) եւ զվարճություններ հեռուստատե-

սության, կինոյի, ռադիոյի եւ թատրոնի բնագա-

վառներում. ռադիո եւ հեռուստածրագրերի, ֆիլ-

մերի եւ շոուների արտադրություն եւ ներկայացում. 

հեռուստատեսության եւ ռադիոյի միջոցով կամ

դրանց վերաբերող դաստիարակություն, կրթու-

թյուն եւ ուսուցում. հեռուստատեսության եւ ռադիո-

յի միջոցով կամ դրանց վերաբերող զվարճություն-

ների տրամադրում. մրցույթների կազմակերպում 

(դաստիարակություն, կրթություն, ուսուցում, զվար-

ճություն). ինտերակտիվ հեռախոսային մրցույթների 

կազմակերպում. հրապարակում եւ հրատարա-

կում. կինոմատոգրաֆիական ֆիլմերի, շոուների, 
ռադիո հաղորդումների եւ հեռուստածրագրերի 
արտադրություն. ռադիոյի, հեռուստատեսության, 
արբանյակային, մալուխային եւ հեռախոսային 
կապի միջոցով, ինչպես նաեւ համաշխարհային 
ցանցի եւ Ինտերնետի միջոցով դաստիարակու-
թյուն (կրթություն, ուսուցում) եւ զվարճություններ. 
շոուների կազմակերպում. ձայնագրությունների եւ 
նախապես գրանցված շոուների, ֆիլմերի, ռադիո 
եւ հեռուստատեսային ներկայացումների վարձույթ. 
տեսաժապավենների եւ տեսասկավառակների 
արտադրություն. զվարճությունների տրամադրում 

ռադիոյի, հեռուստատեսության, կինոյի, թատ-

րոնի միջոցով. խաղային շոուներ. հեռախոսու-

թյան միջոցով հանդիսատեսի մասնակցու-

թյամբ հեռուստատեսային զվարճությունների 

տրամադրում. ինտերակտիվ զվարճություն-

ներ շարժական հեռախոսների համար. Ինտեր-
նետային հիմքով խաղեր. վիճակախաղերի եւ 
բախտախաղերի կառավարում. շարժական եւ 
համակարգչային ցանցերի միջոցով տեսահոլո-
վակների տրամադրում զվարճության, դաս-
տիարակության (կրթության եւ ուսուցման) նպա-
տակներով։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080331 (111) 13390

(220) 11.04.2008 (151) 05.11.2008

 (181) 11.04.2018

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

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

____________________

(210) 20080332 (111) 13391
(220) 11.04.2008 (151) 05.11.2008
 (181) 11.04.2018
(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

Երեւան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

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

____________________

(210) 20080389 (111) 13392
(220) 25.04.2008 (151) 05.11.2008
 (181) 25.04.2018
(730) “Տավինկո” գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 

Արարատի մարզ, գ. Տափերական, AM
(540) 
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(526) Բացի “TAVINCO”, “KAROT” (ռուս.) եւ “ԿԱՐՈՏ” 
բառերից մնացած բոլոր գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, բաց ոսկե-
գույն, բաց կարմիր, մուգ կարմիր, սպիտակ եւ 
երկնագույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի)։

____________________

(210) 20080390 (111) 13393
(220) 25.04.2008 (151) 05.11.2008
 (181) 25.04.2018
(730) “Տավինկո” գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 

Արարատի մարզ, գ. Տափերական, AM
(540) 

(526) Բացի “TAVINCO”, KAROT” (ռուս.) եւ 

“ԿԱՐՈՏ” բառերից մնացած բոլոր գրառում-

ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-

ներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, բաց ոսկե-

գույն, կարմիր, շագանակագույն, սպիտակ եւ 

երկնագույն գունային համակցությամբ։
(511) (510)

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի)։
____________________

(210) 20080445 (111) 13394
(220) 13.05.2008 (151) 05.11.2008
 (181) 13.05.2018
(730) “Ա. Հակոբյան” ՍՊԸ, Վանաձոր, Հալաբյան 

1ա, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, դեղին եւ 
սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 43. ռեստորան։

____________________

(210) 20080548 (111) 13395
(220) 09.06.2008 (151) 05.11.2008
 (181) 09.06.2018
(730) “Երասխի գինու գործարան” ՍՊԸ, Արարատի 

մարզ, գյուղ Երասխ, AM
(540) 

(526) Բացի “ԲՈՒԿԵՏ ԱՐՄԵՆԻԻ” (ռուս.) արտահայ-
տությունից մնացած բոլոր գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ եւ բաց շագա-
նակագույն, մուգ եւ բաց կապույտ, երկնա-
գույն, դարչնագույն, կանաչ, դեղին, նարնջա-
գույն, ոսկեգույն եւ սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի)։

____________________

(210) 20071263 (111) 13396
(220) 07.11.2007 (151) 10.11.2008
 (181) 07.11.2017
(730) Ջոնսն Քոնթրոլս Թեքնոլըջի Քամփնի , US
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(310) 77174925   (320) 07.05.2007   (330) US
(540) 

(511) (510)
դաս 7. մեքենաներ եւ հաստոցներ, այն է՝ 

պտուտակավոր կոմպրեսորներ. գազի կոմպրե-
սորներ. կոմպրեսորներ սառնարանների հա-
մար. օդային կոմպրեսորներ. փականներ 
պոմպերի համար. խոզանակներ հաստատուն 
հո սանքի գեներատորների խոզանակների 
համար. հաստատուն հոսանքի գեներատոր-
ներ. էլեկտրաշարժիչներ. մագնիսական եւ 
էլեկտրական կարապիկներ. էլեկտրական 
շարժիչներ եւ պտուտակներ մագնիսական եւ 
էլեկտրական կարապիկների համար. կցիչներ 
եւ փոխանցման տարրեր (բացառությամբ 
վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների հա-
մար նախատեսվածների), այն է՝ փոկեր եւ 
առանցքակալներ.

դաս 9. մարտկոցներ եւ կուտակիչներ. էլեկ-
տրական կուտակչային մարտկոցներ. արեւային 
էներգիայի մարտկոցներ. մարտկոցների եւ կու-
տակիչների լիցքավորման սարքեր. էլեկտրական 
եւ էլեկտրոնային կառավարման միջոցներ եւ
համակարգեր մեքենաների համար. էլեկտրական 
եւ էլեկտրոնային կառավարման միջոցներ եւ
կառավարման համակարգեր սարքավորում-
ների եւ դրանց շահագործման տեխնիկական 
կառավարման վերահսկման համակարգերի հա-
մար, այն է՝ ջեռուցման, օդափոխության, օդի 
լավորակման, սառեցման, էներգիայի, լուսա-
վորման, հրդեհային ազդանշանային համակար-
գերի եւ անվտանգության համակարգերի միջո-
ցով մուտքի համակարգերի համար, դրանց 
բաղադրամասեր եւ պահեստամասեր. ճնշումը 
կարգավորող ավտոմատ մեքենաներ եւ սար-
քեր, որոնք արձագանքում են ջեռուցման եւ 
օդի լավորակման համակարգերի ջերմաստի-
ճանին եւ ճնշմանը. չափման եւ վերահսկման 
սարքեր, այն է՝ էլեկտրական, էլեկտրոնային, 
էլեկտրամեխանիկական եւ օդաճնշական կար-
գավորիչներ, տվիչներ կարգավորիչների համար, 
թերմոստատներ, հիդրոստատներ. կափույր-
ների ակտիվարարներ, ավտոմատ կափույրներ 
եւ տատանամարման կարգավորիչներ. կառա-
վար ման անլար սարքեր այլ էլեկտրոնային 
սարքերի աշխատանքի ղեկավարման եւ մո-
նիտորինգի համար. տրանսպորտային միջոց-

ներում կամ շարժական ընդունահաղորդիչ-
ներում ներսարքված կառավարման անլար 
սարքեր, որոնք օգտագործվում են գարաժ-
ների դռները, փականքները, դարպասները, 
մուտքի դռների փականքները, ներքին եւ ար-
տաքին լուսավորությունը, անվտանգության 
համակարգերը, ջեռուցման եւ հովացման համա-
կարգերը, փաստաթղթերի պահպանման համա-
կարգերը եւ էլեկտրական սարքավորումները գոր-
ծողության մեջ դնելու համար. կառավարման 
էլեկտրական համակարգեր՝ հեռակառավար-
ման հաղորդիչի օգտագործմամբ, այդ թվում՝ 
ուղղորդվող հաղորդիչներ, տրանսպորտային 
միջոցների ինտերֆեյսի մոդուլներ, լամպային 
մոդուլներ, փոխարկման մոդուլներ, փոխարկման 
կառավարման մոդուլներ, միացված լամպերով
մոդուլներ եւ գարաժների դռների դիրքի ցու-
ցիչներ. էլեկտրական համակարգեր վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների սրահների հա-
մար, որոնք ներառում են ներքին եւ արտաքին 
լուսավորության համակարգերը, նստոցների 
կարգավորումը, օդորակման վերահսկողու-
թյունը, անվտանգության համակարգերը, դռնե-
րի եւ լուսամուտների կառավարումը, հայելիների 
կառավարումը. համակարգչային ծրագրեր եւ 
օպերացիոն համակարգի ծրագրեր՝ տեղում, հեռա-
վորության վրա եւ ինտերնետի միջոցով գործո-
ղությունների իրականացման համար, որոնք 
օգտագործվում են շինությունների ավտոմատ 
կառավարման համակարգերի ղեկավարման հա-
մար, այն է ՝արդյունաբերական, առեւտրային եւ 
պետական օբյեկտների համար նախատեսված 
ջեռուցման, օդափոխության, օդի լավորակման, 
սառեցման, էներգամատակարարման, լուսա-
վորման, հրդեհային ազդանշանային համա-
կարգերի ղեկավարման եւ անվտանգության 
համակարգերի միջոցով մուտքի համակարգերի
ղեկավարման համար. ձայնային համակարգեր 
եւ ձայնային համակարգերի բաղադրամասեր, 
այն է՝ բարձրախոսներ, ծավալային հնչողու-
թյան կերպափոխիչներ, ձայնի ձայնագրման եւ 
վերարտադրման սարքավորումներ, աուդիո-
կասետների նվագարկիչներ,  կասետների 
դեկաներ (ժապավենաձգիչ մեխանիզմներ), 
ձայնի ուժեղարարներ, ձայնային էկվալայզեր-
ներ եւ ձայնային սկավառակների նվագարկիչ-
ներ. արբանյակային նավագնացության հա-
մակարգեր GPS տեղակայման որոշման ար-
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բանյակային համակարգի ձեւով. էլեկտրական 
բուսոլներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
զվարճությունների համակարգեր տրանսպոր-
տային միջոցների համար, որոնք ներառում 
են կառավարման բլոկների անշարժ, հանովի 
եւ համափոխարինելի համակցություններ՝ 
կառավարման վահանակի մեջ ներսարքված
ռադիոկառավարման, կամ ձայնա- եւ տեսա-
կառավարման բլոկներ, առաստաղային վահա-
նակներ, հատակի վահանակներ եւ նստոց-
ների թիկնակներ. էլեկտրոնային մոդուլային 
համակարգեր տրանսպորտաին միջոցների
համար, որոնք վաճառվում են լրակազմի մեջ, 
որը ներառում է էներգիայի աղբյուրից կամ 
առանց էներգիայի աղբյուրի աշխատող համափո-
խարինելի մոդուլներ, այն է՝ մեքենայի առաս-
տաղին մոտ գտնվող համակարգեր եւ մոդուլներ, 
այն է՝ արեւապաշտպան հովարներ, բռնակներ, 
առաստաղային վահանակներ, առաստաղային 
պահոցներ եւ քիվեր. էլեկտրոնային մոդուլային 
համակարգեր ավտոմեքենաների համար, որոնք 
վաճառվում են լրակազմի մեջ, որը ներառում է 
էներգիայի աղբյուրից կամ առանց էներգիայի 
աղբյուրի աշխատող համափոխարինելի մոդուլներ, 
այն է՝ ռադիոներ, ձայնա- եւ տեսանվագարկիչ-
ներ, խաղային սարքեր, CD, DVD եւ MP3 նվա-
գարկիչներ, նավագնացության սարքեր, GPS 
(տեղակայման որոշման արբանյակային համա-
կարգ) սարքեր, էլեկտրոնային կողմնացույց-
ներ, վերալիցքավորվող լուսարձակներ, համա-
կարգիչներ, շարժական հեռախոսներ, հաղոր-
դակցության անլար սարքեր, ազդասարքեր, 
մեկնասարքեր, ուժեղարարներ, բարձրախոսներ, 
հզորության կերպափոխիչներ, օդամաքրիչներ եւ 
ռադիոտեղորոշման դետեկտորներ. դողերի ներ-
սի ճնշման վերահսկման սարքավորումներ, այն 
է՝ դիտողական ցուցասարքեր, անվային տվիչներ 
եւ ձայնային ազդասարքեր եւ մասեր վերոնշյալ 
բոլոր ապրանքների համար. էլեկտրական ռելեներ. 
էլեկտրամագնիսական սոլենոիդային կափույրներ. 
վառարանային տատանամարիչի ղեկավարող սար-
քեր՝ էլեկտրաշարժիչի շարժաբերով. ավտոմատ 
էլեկտրական փոխարկիչներ, մասնավորապես՝ 
օդաճնշական փոխարկիչներ, լողանավոր գործո-
ղության փոխարկիչներ, վակուումային փոխարկիչ-
ներ, խոնավության ազդեցության տակ աշխատող 
փոխարկիչներ. էլեկտրոնային կափույրներ գազի 
կամ հեղուկի մատուցման կարգավորման համար. 

զգայասարքեր, կարգավորիչներ եւ կառավարման 
համակարգեր՝ ջեռուցման, օդափոխության, օդի 
լավորակման, լուսավորության եւ սառեցման սար-
քավորումների համար. 

դաս 11. շրջակա միջավայրի վերահսկման
սարքավորումներ, այն է՝ ջեռուցման, օդափոխու-
թյան եւ օդի լավորակման կայանքներ, ջերմային 
պոմպեր, տեղային սառեցման տեղափոխելի 
կայանքներ, օդա- եւ ջրահովացուցիչներ, օդի 
լավորակման եւ օդի չորացման սարքավորում-
ներ. գոլորշիչներ. զատիչներ, ձյուն արտադրող 
սարքավորումներ, այն է՝ սեղմված օդի մատակա-
րարման ստորգետնյա օդատարներ եւ ստորգետնյա 
ջրաճնշական խողովակներ, օդապաղիչներ, որոնք 
վաճառվում են կայանքի տեսքով. ճկափողեր եւ 
կցորդիչներ սառեցման սարքավորումների հա-
մար. ջեռուցման սարքավորումներ, մասնավորա-
պես՝ ջեռուցման վառարաններ. գազայրոցներ, 
ջերմափոխանակիչներ, օդափոխության սարքա-
վորումներ, մասնավորապես՝ արտաքաշող օդա-
փոխիչներ. օդի լավորակման սարքավորում-
ներ եւ սառնարանային սարքավորումներ, այն 
է՝ սառնարանային կայանքներ. օդափոխիչներ, 
սառեցման ապարատներ, հովացման գալարա-
խողովակ. հեղուկացիրներ եւ պոմպեր, կափույր-
ներ, որոնք օգտագործվում են սառնարա-
նային կայանքներում. յուղերի կամ սառնարար 
ազդանյութերի ոչ մեխանիկական զատիչներ. 
էլեկտրական եւ մեխանիկական սարքավորում-
ներ՝ լուսավորության, ջեռուցման, շոգեգոյացման, 
եփման, ջերմամշակման, սառեցման, չորացման եւ 
օդափոխության համար. 

դաս 12. ավտոմատ մոդուլային համակար-
գեր՝ սրահների հարդարման համար, որոնք վա-
ճառվում են լրակազմի մեջ եւ բաղկացած են
հարդարման համափոխարինելի դետալներից, 
որոնք միացվում են հիմնական մասին՝ դռնե-
րի, հատակի, նստոցների, բեռնային հատվածա-
մասերի եւ կառավարման վահանակների հա-
մար. տրանսպորտային միջոցներում պահես-
տավորման համակարգեր, որոնք ներառում են 
զատիչ միջնորմներ, միջնորմներով հատակներ, 
զամբյուղներ, հատվածամասեր եւ արկղեր, 
որոնք օգտագործվում են տրանսպորտային 
միջոցներում իրերի պահեստավորման համար
նախատեսված հատվածամասերի ստեղծման 
համար. նստոցներ եւ դրանց մասեր տրանս-
պորտային միջոցների սրահների համար, այն 
է՝ նստոցների թիկնակներ, գլխակալներ եւ 
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մեխանիկական, մեխանիկաօդաճնշական եւ 
էլեկտրամեխանիկական սարքեր, որոնք ներ-
սարքվում են տրանսպորտային միջոցների նստոց-
ների մեջ, եւ դրանց մասեր, այն է՝ նստոցների 
թիկնակներ, գլխակալներ. արմնկակալներ եւ 
սեղաններ տրանսպորտային միջոցների սրահ-
ների համար. արեւապաշտպան հովարներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. 

դաս 35. գործերի կառավարում գործա-
րարության ոլորտում եւ անշարժ գույքի օբյեկտ-
ների շահագործման եւ սպասարկման կազմա-
կերպման հարցերով խորհրդատվություն, այն 
է՝ գործերի կառավարում, մասնավորապես՝ 
օբյեկտների ինժեներական սարքավորումների 
աշխատանքի կազմակերպում, գործարար 
տեղեկատվության կառավարում արդյունաբերա-
կան, առեւտրային, կրթական եւ պետական 
օբյեկտ ներում եւ հիմնարկություններում, 
գործարար տեղեկատվությանը վերաբերող 
խորհրդատվություն. գործերի կառավարում 
գործարարության ոլորտում եւ խորհրդատվա-
կան ծառայություններ՝  աշխատանքային 
տեղերի, գրասենյակային տարածքի եւ աշխա-
տակազմի հարցերով՝ արդյունաբերական, առեւ-
տրային եւ պետական օբյեկտների համար. 
խորհրդատվություն գործարարության ոլոր-
տում. խորհրդատվություն գործարարության 
ոլորտում, հատկապես՝ անշարժ գույքի ակտիվների 
մաքսիմալ ավելացման նպատակով շուկայի ուսում-
նասիրության իրականացում եւ տարածքների 
օգտագործմանը վերաբերող խորհրդատվություն 
ձեռնարկությունների համար, մասնավորապես՝ 
տարածքների օգտագործման, կահույքի եւ նյու-
թերի վերաբերյալ հաճախորդների պահանջների 
որոշում. խորհրդատվություն գործարարու-
թյան ոլորտում, այն է՝ միջոցների ներդրումների
վերլուծություն, պլանավորում եւ մոնիտորինգ 
այն նպատակային ծրագրերի համար, որոնք 
օգտագործվում են անժարշ գույքի օբյեկտների 
շահագործման եւ սպասարկման կազմակերպման 
համակարգերում՝ ջեռուցման, օդափոխության, 
օդի լավորակման, լուսավորության եւ հակա-
հրդեհային սարքավորումների ավտոմատացված
ղեկավարման համար. անշարժ գույքի օբյեկտների 
շահագործման եւ սպասարկման կազմակերպման 
ծառայություններ. անշարժ գույքի օբյեկտների 
շահագործման եւ սպասարկման կազմակերպ-
ման ծառայություններ, որոնք վերաբերում 

են շենքերի, գրասենյակների մասնաճյուղերի, 
շինությունների, հաստատությունների եւ շեն-
քերի սարքավորումների սպասարկմանը, վերա-
նորոգմանը, շրջակա միջավայրի վերահսկմանը, 
մաքրմանը, անվտանգությանը եւ ապահո-
վությանը. գործարարության տեղափոխում եւ 
աշխատակազմի ընտրություն, այն է՝ կադրերի 
համալրում եւ տեղավորում. հաճախորդների 
սպասարկման ծառայություններ անշարժ գույքի 
օբյեկտների շահագործման եւ սպասարկման 
կազմակերպման ոլորտում, հաճախորդների սպա-
սարկման ծառայություններ եւ բողոքների հետ 
կապված աշխատանք էլեկտրոնային, հեռախոսային 
եւ անլար հաղորդակցության միջոցներով՝
անշարժ գույքի օբյեկտների շահագործման եւ 
սպասարկման կազմակերպման ոլորտում. էներ-
գամատակարարման կազմակերպման ծառա-
յություններ, այն է՝ էներգիայի օգտագործման 
ղեկավարման վերաբերյալ տեղեկատվական 
ծառայություններ. 

դաս 36. անշարժ գույքի կառավարման 
ծառայություններ. անշարժ գույքի ոլորտում 
միջնորդային ծառայություններ, ֆինանսական 
պլանավորում եւ ֆինանսական ակտիվների 
եւ պասիվների, ներդրումային կապիտալի եւ 
արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ծառա-
յություններ արդյունաբերական, առեւտրային 
եւ պետական օբյեկտների համար. անշարժ 
գույքի կառավարման ծառայություններ՝ արդյու-
նաբերական, առեւտրային եւ պետական օբյեկտ-
ների համար. վարձակալության եւ վարձակալության 
գործավարության ծառայություններ արդյու-
նաբերական, առեւտրային եւ պետական օբյեկտ-
ների համար. ֆինանսավորման ծառա յու-
թյուններ՝ անշարժ գույքի օբյեկտների կառա-
վարման ոլորտում, այն է՝ ջեռուցման, օդա-
փոխության, օդի լավորակման, սառեցման, էներ-
գամատակարարման, լուսավորության, հրդե-
հային ազդանշանային համակարգերի եւ ան-
վտանգության համակարգերի միջոցով մուտքի
համակարգերի վերահսկման համար. 

դաս 37. շինություններում շրջակա միջա-
վայրի վերահսկման համակարգերի տեղա-
դրում, սպասարկում եւ վերանորոգում. ջեռուց-
ման, օդափոխության, օդի լավորակման, սա-
ռեցման, էներգամատակարարման, լուսավո-
րության ապահովման համակարգերի, հրդեհային 
ազդանշանային համակարգերի եւ անվտան-
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գության համակարգերի միջոցով մուտքի համա-
կարգերի տեղադրում, սպասարկում եւ վերա-
նորոգում արդյունաբերական, առեւտրային 
եւ պետական օբյեկտների համար. սառեցման 
համակարգերի, հրդեհի հայտնաբերման եւ ազ-
դանշանման համակարգերի, անվտանգության 
համակարգերի միջոցով մուտքի համակարգերի
եւ համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համակարգերի տեղադրում, սպասարկում եւ 
վերանորոգում անշարժ գույքի օբյեկտների շա-
հագործման եւ սպասարկման կառավարման 
համակարգերի համար. շինարարության կառա-
վարման ծառայություններ, այն է՝ օբյեկտների 
շինարարության եւ վերանորոգման վերա-
հսկողություն. շինարարության կառավարման 
ծառայություններ, այն է՝ արդյունաբերական, 
առեւտրային եւ պետական օբյեկտների կառուց-
ման եւ վերանորոգման վերահսկողություն. 
արդյունաբերական, առեւտրային եւ պետա-
կան օբյեկտներում կրիտիկական միջավայրի
տեխնիկական սպասարկում (պահպանում). 
խորհրդատվական ծառայություններ մաքրման 
ծառայությունների վերաբերյալ. 

դաս 40. մարտկոցների եւ կուտակիչների 
մշակման եւ վերամշակման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար. ավտոմատացված 
համակարգերի ծառայություններ ինտերիերների, 
այն է՝ նստոցների, օդորակման վերահսկողու-
թյան, էլեկտրոնային պահեստավորման եւ 
զվարճությունների համակարգերի եւ դրանց 
մասերի համար. պատվերով մարտկոցների եւ 
կուտակիչների մշակման եւ պատրաստման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար՝ 
ավտոմատացված ինտերիերների, նստոց-
ների, օդորակման վերահսկողության, էլեկտրո-
նային պահեստավորման եւ զվարճությունների 
համակարգերի ոլորտում եւ դրանց մասերի. 
երրորդ անձանց համար ջեռուցման, օդափո-
խության, օդի լավորակման, սառեցման, էներգա-
մատակարարման, լուսավորության ապահով-
ման, հրդեհային ազդանշանային համակարգերի 
եւ անվտանգության համակարգերի միջոցով
մուտքի համակարգերի պատրաստում՝ արդյու-
նաբերական, առեւտրային եւ պետական օբյեկտ-
ների. ավտոմատացված սարքավորումների մա-
սերի պատրաստում եւ հավաքում.

դաս 41. ուսուցողական եւ կրթական ծառա-
յություններ մարտկոցների եւ կուտակիչների վերա-

բերյալ. ուսուցողական եւ կրթական ծառայություն-
ներ ինտերիերի ավտոմատացված համակար-
գերի վերաբերյալ. ուսուցողական եւ կրթական 
ծառայություն ներ ջերմամատակարարման, 
օդափոխության, օդի լավորակման, սառեցման, 
էներգիայի, լուսավորության համակարգերի, 
հրդեհային ազդանշանային համակարգերի եւ 
անվտանգության համակարգերի միջոցով մուտքի
համակարգերի վերաբերյալ. 

դաս 42. կառուցվածքաստեղծման, ինժե-
նե րական եւ նախագծման ծառայություն-
ներ երրորդ անձանց համար՝ջեռուցման, օդա-
փոխության, օդի լավորակման, սառեցման, էներ-
գամատակարարման, լուսավորության ապահով-
ման, հրդեհային ազդանշանային համակարգերի եւ 
անվտանգության համակարգերի միջոցով մուտքի
համակարգերի ոլորտում. 
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20071264 (111) 13397
(220) 07.11.2007 (151) 10.11.2008
 (181) 07.11.2017
(730) Ջոնսն Քոնթրոլս Թեքնոլըջի Քամփնի , US
(310) 77175634  (320) 08.05.2007  (330) US
(540) 

(511) (510)
դաս 7. մեքենաներ եւ հաստոցներ, այն է՝ 

պտուտակավոր կոմպրեսորներ. գազի կոմպրե-
սորներ. կոմպրեսորներ սառնարանների հա-
մար. օդային կոմպրեսորներ. փականներ պոմ-
պերի համար. խոզանակներ հաստատուն հո-
սանքի գեներատորների խոզանակների հա-
մար. հաստատուն հոսանքի գեներատորներ. 
էլեկտրաշարժիչներ. մագնիսական եւ էլեկտրա-
կան կարապիկներ. էլեկտրական շարժիչներ 
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եւ պտուտակներ մագնիսական եւ էլեկտրա-
կան կարապիկների համար. կցիչներ եւ փո-
խանց ման տարրեր (բացառու թյամբ վեր-
գետնյա տրանսպորտային միջոցների համար
նախատեսվածների), այն է՝ փոկեր եւ առանց-
քակալներ.

դաս 9. մարտկոցներ եւ կուտակիչներ. էլեկ-
տրական կուտակչային մարտկոցներ. արեւային 
էներգիայի մարտկոցներ. մարտկոցների եւ կու-
տակիչների լիցքավորման սարքեր. էլեկտրական 
եւ էլեկտրոնային կառավարման միջոցներ եւ
համակարգեր մեքենաների համար. էլեկտրա-
կան եւ էլեկտրոնային կառավարման միջոցներ
եւ կառավարման համակարգեր սարքավորում-
ների եւ դրանց շահագործման տեխնիկական 
կառավարման վերահսկման համակարգերի 
համար, այն է՝ ջեռուցման, օդափոխության, 
օդի լավորակման, սառեցման, էներգիայի, լու-
սավորման, հրդեհային ազդանշանային համա-
կարգերի եւ անվտանգության համակարգերի 
միջոցով մուտքի համակարգերի համար, դրանց 
բաղադրամասեր եւ պահեստամասեր. ճնշումը 
կարգավորող ավտոմատ մեքենաներ եւ սարքեր, 
որոնք արձագանքում են ջեռուցման եւ օդի 
լավորակման համակարգերի ջերմաստիճանին 
եւ ճնշմանը. չափման եւ վերահսկման սարքեր, 
այն է՝ էլեկտրական, էլեկտրոնային, էլեկտրա-
մեխանիկական եւ օդաճնշական կարգավորիչ-
ներ, տվիչներ կարգավորիչների համար, թերմո-
ստատներ, հիդրոստատներ. կափույրների ակտի-
վարարներ, ավտոմատ կափույրներ եւ տատանա-
մարման կարգավորիչներ.  կառավարման 
անլար սարքեր այլ էլեկտրոնային սարքերի 
աշխատանքի ղեկավարման եւ մոնիտորինգի 
համար. տրանսպորտային միջոցներում կամ
շարժական ընդունահաղորդիչներում ներսարք-
ված կառավարման անլար սարքեր, որոնք օգտա-
գործվում են գարաժների դռները, փականքները, 
դարպասները,  մուտքի դռների փականք-
ները, ներքին եւ արտաքին լուսավորությունը, 
անվտանգության համակարգերը, ջեռուցման 
եւ հովացման համակարգերը, փաստաթղթերի 
պահպանման համակարգերը եւ էլեկտրա-
կան սարքավորումները գործողության մեջ
դնելու համար. կառավարման էլեկտրական 
համա կարգեր՝ հեռակառավարման հաղոր-
դիչի օգտագործմամբ, այդ թվում՝ ուղղորդվող 
հաղորդիչներ, տրանսպորտային միջոցների

ինտերֆեյսի մոդուլներ, լամպային մոդուլ-
ներ, փոխարկման մոդուլներ, փոխարկման 
կառավարման մոդուլներ, միացված լամպերով
մոդուլներ եւ գարաժների դռների դիրքի ցուցիչ-
ներ. էլեկտրական համակարգեր վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների սրահների հա-
մար, որոնք ներառում են ներքին եւ արտաքին 
լուսավորության համակարգերը, նստոցների 
կարգավորումը, օդորակման վերահսկողու-
թյունը, անվտանգության համակարգերը, դռների 
եւ լուսամուտների կառավարումը, հայելիների 
կառավարումը. համակարգչային ծրագրեր եւ 
օպերացիոն համակարգի ծրագրեր՝ տեղում, 
հեռավորության վրա եւ ինտերնետի միջոցով գոր-
ծողությունների իրականացման համար, որոնք 
օգտագործվում են շինությունների ավտոմատ 
կառավարման համակարգերի ղեկավարման 
համար, այն է ՝արդյունաբերական, առեւտրային 
եւ պետական օբյեկտների համար նախատես-
ված ջեռուցման, օդափոխության, օդի լավորակ-
ման, սառեցման, էներգամատակարարման, լու-
սավորման, հրդեհային ազդանշանային համա-
կարգերի ղեկավարման եւ անվտանգության 
համակարգերի միջոցով մուտքի համակարգերի
ղեկավարման համար. ձայնային համակարգեր 
եւ ձայնային համակարգերի բաղադրամասեր, 
այն է՝ բարձրախոսներ, ծավալային հնչողու-
թյան կերպափոխիչներ, ձայնի ձայնագրման եւ 
վերարտադրման սարքավորումներ, աուդիո-
կասետների նվագարկիչներ, կասետների դե-
կաներ (ժապավենաձգիչ մեխանիզմներ), ձայնի 
ուժեղարարներ, ձայնային էկվալայզերներ եւ 
ձայնային սկավառակների նվագարկիչներ. 
արբանյակային նավագնացության համա-
կարգեր GPS տեղակայման որոշման արբան-
յակային համակարգի ձեւով. էլեկտրական 
բուսոլներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
զվարճությունների համակարգեր տրանս-
պորտային միջոցների համար, որոնք ներառում 
են կառավարման բլոկների անշարժ, հանովի 
եւ համափոխարինելի համակցություններ՝ 
կառավարման վահանակի մեջ ներսարքված
ռադիոկառավարման, կամ ձայնա- եւ տեսակա-
ռավարման բլոկներ, առաստաղային վահանակ-
ներ, հատակի վահանակներ եւ նստոցների 
թիկնակներ. էլեկտրոնային մոդուլային համա-
կարգեր տրանսպորտաին միջոցների համար, 
որոնք վաճառվում են լրակազմի մեջ, որը ներա-
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ռում է էներգիայի աղբյուրից կամ առանց էներ-
գիայի աղբյուրի աշխատող համափոխարի-
նելի մոդուլներ, այն է՝ մեքենայի առաստաղին
մոտ գտնվող համակարգեր եւ մոդուլներ, այն 
է՝ արեւապաշտպան հովարներ, բռնակներ, 
առաստաղային վահանակներ, առաստաղային 
պահոցներ եւ քիվեր. էլեկտրոնային մոդուլային 
համակարգեր ավտոմեքենաների համար, որոնք 
վաճառվում են լրակազմի մեջ, որը ներառում է 
էներգիայի աղբյուրից կամ առանց էներգիայի 
աղբյուրի աշխատող համափոխարինելի մոդուլներ, 
այն է՝ ռադիոներ, ձայնա- եւ տեսանվագարկիչներ, 
խաղային սարքեր, CD, DVD եւ MP3 նվագարկիչներ, 
նավագնացության սարքեր, GPS (տեղակայման 
որոշման արբանյակային համակարգ) սարքեր, 
էլեկտրոնային կողմնացույցներ, վերալիցքավոր-
վող լուսարձակներ, համակարգիչներ, շար-
ժական հեռախոսներ, հաղորդակցության ան-
լար սարքեր, ազդասարքեր, մեկնասարքեր, 
ուժեղարարներ, բարձրախոսներ, հզորության 
կերպափոխիչներ, օդամաքրիչներ եւ ռադիոտեղ-
որոշման դետեկտորներ. դողերի ներսի ճնշման 
վերահսկման սարքավորումներ, այն է՝ դիտո-
ղական ցուցասարքեր, անվային տվիչներ եւ ձայ-
նային ազդասարքեր եւ մասեր վերոնշյալ բոլոր 
ապրանքների համար. էլեկտրական ռելեներ. 
էլեկտրամագնիսական սոլենոիդային կափույր-
ներ. վառարանային տատանամարիչի ղեկավա-
րող սարքեր՝ էլեկտրաշարժիչի շարժաբերով. 
ավտոմատ էլեկտրական փոխարկիչներ, մաս-
նավորապես՝ օդաճնշական փոխարկիչներ, 
լողանավոր գործողության փոխարկիչ ներ, 
վակուումային փոխարկիչներ, խոնավության 
ազդեցության տակ աշխատող փոխարկիչներ. 
էլեկտրոնային կափույրներ գազի կամ հեղուկի մա-
տուցման կարգավորման համար. զգայասարքեր, 
կարգավորիչներ եւ կառավարման համակարգեր՝ 
ջեռուցման, օդափոխության, օդի լավորակման, 
լուսավորության եւ սառեցման սարքավորումների 
համար. 

դաս 11. շրջակա միջավայրի վերահսկման
սարքավորումներ, այն է՝ ջեռուցման, օդա-
փոխության եւ օդի լավորակման կայանք-
ներ, ջերմային պոմպեր, տեղային սառեցման 
տեղափոխելի կայանքներ, օդա- եւ ջրահովա-
ցուցիչներ, օդի լավորակման եւ օդի չորացման 
սարքավորումներ. գոլորշիչներ. զատիչներ, 
ձյուն արտադրող սարքավորումներ, այն է՝ 

սեղմված օդի մատակարարման ստորգետնյա 
օդատարներ եւ ստորգետնյա ջրաճնշական 
խողովակներ, օդապաղիչներ, որոնք վաճառ-
վում են կայանքի տեսքով. ճկափողեր եւ կցոր-
դիչներ սառեցման սարքավորումների համար. 
ջեռուցման սարքավորումներ, մասնավորա-
պես՝ ջեռուցման վառարաններ. գազայրոցներ, 
ջերմափոխանակիչներ, օդափոխության սար-
քավորումներ, մասնավորապես՝ արտաքաշող 
օդափոխիչներ. օդի լավորակման սարքավորում-
ներ եւ սառնարանային սարքավորումներ, այն 
է՝ սառնարանային կայանքներ. օդափոխիչներ, 
սառեցման ապարատներ, հովացման գալարա-
խողովակ. հեղուկացիրներ եւ պոմպեր, կափույր-
ներ, որոնք օգտագործվում են սառնարանային 
կայանքներում. յուղերի կամ սառնարար ազ-
դանյութերի ոչ մեխանիկական զատիչներ. էլեկ-
տրական եւ մեխանիկական սարքավորումներ՝
լուսավորության, ջեռուցման, շոգեգոյացման, 
եփման, ջերմամշակման, սառեցման, չորացման 
եւ օդափոխության համար. 

դաս 12. ավտոմատ մոդուլային համակար-
գեր՝ սրահների հարդարման համար, որոնք 
վաճառվում են լրակազմի մեջ եւ բաղկացած են
հարդարման համափոխարինելի դետալներից, 
որոնք միացվում են հիմնական մասին՝ դռնե-
րի, հատակի, նստոցների, բեռնային հատվածա-
մասերի եւ կառավարման վահանակների հա-
մար. տրանսպորտային միջոցներում պահես-
տավորման համակարգեր, որոնք ներառում 
են զատիչ միջնորմներ, միջնորմներով հատակ-
ներ, զամբյուղներ, հատվածամասեր եւ արկղեր, 
որոնք օգտագործվում են տրանսպորտային մի-
ջոցներում իրերի պահեստավորման համար 
նախատեսված հատվածամասերի ստեղծման 
համար. նստոցներ եւ դրանց մասեր տրանս-
պորտային միջոցների սրահների համար, այն է՝ 
նստոցների թիկնակներ, գլխակալներ եւ մեխա-
նիկական, մեխանիկաօդաճնշական եւ էլեկ-
տրամեխանիկական սարքեր, որոնք ներսարք-
վում են տրանսպորտային միջոցների նստոցների
մեջ, եւ դրանց մասեր, այն է՝ նստոցների թիկնակ-
ներ, գլխակալներ. արմնկակալներ եւ սեղաններ 
տրանսպորտային միջոցների սրահների համար. 
արեւապաշտպան հովարներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. 

դաս 35. գործերի կառավարում գործարա-
րության ոլորտում եւ անշարժ գույքի օբյեկտների 
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շահագործման եւ սպասարկման կազմակերպ-
ման հարցերով խորհրդատվություն, այն է՝ 
գոր ծերի կառավարում, մասնավորապես՝ 
օբյեկտ ների ինժեներական սարքավորում-
ների աշխատանքի կազմակերպում, գործա-
րար տեղեկատվության կառավարում արդյու-
նաբերական, առեւտրային, կրթական եւ պետա-
կան օբյեկտներում եւ հիմնարկություններում, 
գործարար տեղեկատվությանը վերաբերող 
խորհրդատվություն. գործերի կառավարում գոր-
ծարարության ոլորտում եւ խորհրդատվական 
ծառայություններ՝ աշխատանքային տեղերի, 
գրասենյակային տարածքի եւ աշխատակազմի
հարցերով՝ արդյունաբերական, առեւտրային 
եւ պետական օբյեկտների համար. խորհրդա-
տվություն գործարարության ոլորտում. խորհրդա-
տվություն գործարարության ոլորտում, հատ-
կապես՝ անշարժ գույքի ակտիվների մաքսիմալ 
ավելացման նպատակով շուկայի ուսումնասիրու-
թյան իրականացում եւ տարածքների օգտա-
գործմանը վերաբերող խորհրդատվություն ձեռնար-
կությունների համար, մասնավորապես՝ տարածք-
ների օգտագործման, կահույքի եւ նյութերի 
վերաբերյալ հաճախորդների պահանջների 
որոշում. խորհրդատվություն գործարարության 
ոլորտում, այն է՝ միջոցների ներդրումների վեր-
լուծություն, պլանավորում եւ մոնիտորինգ այն 
նպատակային ծրագրերի համար, որոնք օգտա-
գործվում են անժարշ գույքի օբյեկտների շահա-
գործման եւ սպասարկման կազմակերպման 
համակարգերում՝ ջեռուցման, օդափոխության, 
օդի լավորակման, լուսավորության եւ հակահրդե-
հային սարքավորումների ավտոմատացված ղեկա-
վարման համար. անշարժ գույքի օբյեկտների 
շահագործման եւ սպասարկման կազմակերպման 
ծառայություններ. անշարժ գույքի օբյեկտների 
շահագործման եւ սպասարկման կազմակերպ-
ման ծառայություններ, որոնք վերաբերում 
են շենքերի, գրասենյակների մասնաճյուղերի, 
շինությունների, հաստատությունների եւ շեն-
քերի սարքավորումների սպասարկմանը, վերա-
նորոգմանը, շրջակա միջավայրի վերահսկմանը, 
մաքրմանը, անվտանգությանը եւ ապահովու-
թյանը. գործարարության տեղափոխում եւ 
աշխատակազմի ընտրություն, այն է՝ կադրերի 
համալրում եւ տեղավորում. հաճախորդների 
սպասարկման ծառայություններ անշարժ գույքի 
օբյեկտների շահագործման եւ սպասարկման 

կազմակերպման ոլորտում, հաճախորդների 
սպասարկման ծառայություններ եւ բողոքների հետ 
կապված աշխատանք էլեկտրոնային, հեռախոսային 
եւ անլար հաղորդակցության միջոցներով՝
անշարժ գույքի օբյեկտների շահագործման եւ 
սպասարկման կազմակերպման ոլորտում. էներ-
գամատակարարման կազմակերպման ծառա-
յություններ, այն է՝ էներգիայի օգտագործման 
ղեկավարման վերաբերյալ տեղեկատվական 
ծառայություններ. 

դաս 36. անշարժ գույքի կառավարման ծառա-
յություններ. անշարժ գույքի ոլորտում միջնորդա-
յին ծառայություններ, ֆինանսական պլանավո-
րում եւ ֆինանսական ակտիվների եւ պասիվ-
ների, ներդրումային կապիտալի եւ արժեթղթերի 
փաթեթի կառավարման ծառայություններ ար-
դյունաբերական, առեւտրային եւ պետական 
օբյեկտների համար. անշարժ գույքի կառավար-
ման ծառայություններ՝ արդյունաբերական, 
առեւտրային եւ պետական օբյեկտների հա-
մար. վարձակալության եւ վարձակալության 
գործավարության ծառայություններ արդյու-
նա բերական, առեւտրային եւ պետա կան 
օբյեկտների համար. ֆինանսավորման ծառա-
յություններ՝ անշարժ գույքի օբյեկտների կա-
ռավարման ոլորտում, այն է՝ ջեռուցման, օդա-
փոխության, օդի լավորակման, սառեցման, էներ-
գամատակարարման, լուսավորության, հրդե-
հային ազդանշանային համակարգերի եւ ան-
վտանգության համակարգերի միջոցով մուտքի
համակարգերի վերահսկման համար. 

դաս 37. շինություններում շրջակա միջա-
վայրի վերահսկման համակարգերի տեղա-
դրում, սպասարկում եւ վերանորոգում. ջե-
ռուցման, օդափոխության, օդի լավորակման, 
սառեցման, էներգամատակարարման, լուսա-
վորության ապահովման համակարգերի, հրդե-
հային ազդանշանային համակարգերի եւ ան-
վտանգության համակարգերի միջոցով մուտքի
համակարգերի տեղադրում, սպասարկում եւ 
վերանորոգում արդյունաբերական, առեւտրա-
յին եւ պետական օբյեկտների համար. սառեցման 
համակարգերի, հրդեհի հայտնաբերման եւ 
ազդանշանման համակարգերի, անվտանգության 
համակարգերի միջոցով մուտքի համակարգերի
եւ համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համակարգերի տեղադրում, սպասարկում եւ 
վերանորոգում անշարժ գույքի օբյեկտների 
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շահագործման եւ սպասարկման կառավար-
ման համակարգերի համար. շինարարության 
կառավարման ծառայություններ, այն է՝ օբյեկտ-
ների շինարարության եւ վերանորոգման վերա-
հսկողություն. շինարարության կառավարման 
ծառայություններ, այն է՝ արդյունաբերական, 
առեւտրային եւ պետական օբյեկտների կառուց-
ման եւ վերանորոգման վերահսկողություն. 
արդյունաբերական, առեւտրային եւ պետա-
կան օբյեկտներում կրիտիկական միջավայրի
տեխնիկական սպասարկում (պահպանում). 
խորհրդատվական ծառայություններ մաքրման 
ծառայությունների վերաբերյալ. 

դաս 40. մարտկոցների եւ կուտակիչների 
մշակման եւ վերամշակման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար. ավտոմատացված համա-
կարգերի ծառայություններ ինտերիերների, այն 
է՝ նստոցների, օդորակման վերահսկողության, 
էլեկտրոնային պահեստավորման եւ զվարճու-
թյունների համակարգերի եւ դրանց մասերի 
համար. պատվերով մարտկոցների եւ կու-
տակիչների մշակման եւ պատրաստման ծա-
ռայություններ երրորդ անձանց համար՝ ավտո-
մատացված ինտերիերների, նստոցների, օդ-
որակման վերահսկողության, էլեկտրոնային 
պահեստավորման եւ  զվարճությունների 
համակարգերի ոլորտում եւ դրանց մասերի. 
երրորդ անձանց համար ջեռուցման, օդա-
փոխության, օդի լավորակման, սառեցման, 
էներգամատակարարման, լուսավորության 
ապահովման, հրդեհային ազդանշանային համա-
կարգերի եւ անվտանգության համակարգերի 
միջոցով մուտքի համակարգերի պատրաստում՝
արդյունաբերական, առեւտրային եւ պետական 
օբյեկտների. ավտոմատացված սարքավորումների 
մասերի պատրաստում եւ հավաքում.

դաս 41. ուսուցողական եւ կրթական 
ծառա յություններ մարտկոցների եւ կուտա-
կիչների վերաբերյալ. ուսուցողական եւ կրթա-
կան ծառայություններ ինտերիերի ավտո-
մատացված համակարգերի վերաբերյալ. ուսու-
ցողական եւ կրթական ծառայություն ներ 
ջերմամատակարարման, օդափոխության, օդի 
լավորակման, սառեցման, էներգիայի, լուսա-
վորության համակարգերի, հրդեհային ազդա-
նշանային համակարգերի եւ անվտանգության 
համակարգերի միջոցով մուտքի համակարգերի
վերաբերյալ. 

դաս 42. կառուցվածքաստեղծման, ինժե-
նե րական եւ նախագծման ծառայություն-
ներ երրորդ անձանց համար՝ջեռուցման, օդա-
փոխության, օդի լավորակման, սառեցման, էներ-
գամատակարարման, լուսավորության ապահով-
ման, հրդեհային ազդանշանային համակարգերի եւ 
անվտանգության համակարգերի միջոցով մուտքի
համակարգերի ոլորտում. 
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20080076 (111) 13398
(220) 05.02.2008 (151) 10.11.2008
 (181) 05.02.2018
(730) “Հվ-ագրո” ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գյուղ 

Արամուս, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է ծիրանագույն, կարմիր, 
դեղին, նարնջագույն, կանաչ, կապույտ, սեւ եւ 
սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. 

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

դաս 31. տոհմային թռչնաբուծություն։
____________________

(210) 20080138 (111) 13399
(220) 21.02.2008 (151) 10.11.2008
 (181) 21.02.2018
(730) Վարշավսկիե Զակլադի Ֆարմասյուտիչնե 

“Պոլֆա” Սպոլկա Ակցիժնա , PL
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(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20080139 (111) 13400
(220) 21.02.2008 (151) 10.11.2008
 (181) 21.02.2018
(730) Վարշավսկիե Զակլադի Ֆարմասյուտիչնե 

“Պոլֆա” Սպոլկա Ակցիժնա , PL
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20080323 (111) 13401
(220) 09.04.2008 (151) 10.11.2008
 (181) 09.04.2018
(730) Լեւոն Խաչատուրյան Երեւան, Ամառանոցային 

67, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր եւ սպիտակ
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման եւ ատամների ծեփապատ-
ճեններ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ 

միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրան-

ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 

չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 

նյութեր կազմարարական աշխատանքների 

համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-

տույքներ. 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, 

որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 

տպագրական կլիշեներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 

գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 

գրասենյակային ծառայություններ։

____________________

(210) 20080330 (111) 13402

(220) 11.04.2008 (151) 10.11.2008

 (181) 11.04.2018

(730) “Իմէքս գրուպ” ՍՊԸ, Երեւան, Ավան 4-րդ 

փող., շ. 19, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, կարմիր եւ
սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 

արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սա-
ռեցման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման 
եւ սանիտարատեխնիկական սարքեր։

____________________

(210) 20080343 (111) 13403
(220) 11.04.2008 (151) 10.11.2008
 (181) 11.04.2018
(730) Ն.Վ. Սումաթրա Թբեքոու Թրեյդինգ Քամփնի, ID
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(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ եւ բաց կապույտ, 
կապույտ, երկնագույն, մուգ դեղին, սպիտակ 
եւ սեւ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ, սիգարետներ, սիգարներ, 

վառիչներ, լուցկի եւ մոխրամաններ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080357 (111) 13404
(220) 18.04.2008 (151) 10.11.2008
 (181) 18.04.2018
(730) “Ագուլիս” ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գյուղ Առինջ, 

AM
(540) 

(526) Բացի “ԱԳՈՒԼԻՍ”, “ԱԳՈՒԼԻՍ” (ռուս.) եւ 
“AGULIS” անվանումներից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կանաչ, 

կարմիր, բաց եւ մուգ դեղին, բաց եւ մուգ 
կապույտ, սեւ եւ սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 32. զովացուցիչ ըմպելիքներ։

____________________

(210) 20080401 (111) 13405
(220) 28.04.2008 (151) 10.11.2008
 (181) 28.04.2018
(730) “Մակել թեքնոլոջի” ՍՊԸ, Երեւան, Արցախի 

61/ա, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-

կարասի եւ սպասք. սանրեր եւ սպունգներ. խո-
զանակներ եւ դրանց պատրաստման համար 
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների համար. 
պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ապակի (բացառությամբ շինարարական 
ապակու). ապակյա, հախճապակյա եւ ճենապակյա 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
մասնավորապես ոչ էլեկտրական սրճեփներ։

____________________

(210) 20071182 (111) 13406
(220) 18.10.2007 (151) 10.11.2008
 (181) 18.10.2017
(730) Ֆեդերալ Քորփորեյշն , TW
(540) 

(511) (510)
դաս 12. անվադողեր տրանսպորտային միջոց-

ների համար. անվադողեր ավտոմեքենաների եւ
մոտոցիկլետների համար։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________
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(210) 20071369 (111) 13407
(220) 07.12.2007 (151) 10.11.2008
 (181) 07.12.2017
(730) “Ոսկեվազի գինու գործարան” ՍՊԸ, ՀՀ 

Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք,             
գ/գ, AM

(540) 

(526) Բացի “NURAZ” եւ “ՆՈՒՌԱԶ “ բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, բորդո, 
մուգ շագանակագույն, բաց ոսկեգույն, 
դարչնագույն եւ սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. գինի։

____________________

(210) 20080043 (111) 13408
(220) 24.01.2008 (151) 10.11.2008
 (181) 24.01.2018
(730) “Ոսկեվազի գինու գործարան” ՍՊԸ, ՀՀ 

Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք,     
գ/գ, AM

(540) (554) 

(511) (510)
դաս 21. շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20080053 (111) 13409
(220) 29.01.2008 (151) 10.11.2008
 (181) 29.01.2018
(730) “Կեստէկ” ՍՊԸ, Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ 

Վարդենիկ, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 30. սուրճ։

____________________
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(210) 20080054 (111) 13410
(220) 29.01.2008 (151) 10.11.2008
 (181) 29.01.2018
(730) “Կեստէկ” ՍՊԸ, Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ 

Վարդենիկ, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 30. սուրճ։

____________________

(210) 20080225 (111) 13411
(220) 14.03.2008 (151) 10.11.2008
 (181) 14.03.2018
(730) “Բելովո” ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Վերին 

Արտաշատ, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կանաչ եւ 
դեղին գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 16. անձեռոցիկ։

____________________

(210) 20080226 (111) 13412
(220) 14.03.2008 (151) 10.11.2008
 (181) 14.03.2018
(730) “Բելովո” ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Վերին 

Արտաշատ, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, սպիտակ եւ 
կարմիր գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 16. անձեռոցիկ։

____________________

(210) 20080241 (111) 13413
(220) 14.03.2008 (151) 10.11.2008
 (181) 14.03.2018
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(540) 

(511) (510)
դաս 3. մանկական ցանափոշի. պատրաս-

տուկներ հիգիենիկ նպատակների համար, որոնք 
վերաբերում են օծանելիքին եւ կոսմետիկային, 
արդուզարդի պարագաներ, այդ թվում մազերի 
շամպուններ, մազերի լավորակիչներ, մազերը 
ուղղելու միջոցներ, մազերի լաքեր (աերոզոլ), 
մարմինը լվանալու եւ մաշկի մաքրման միջոցներ, 
մարմնի լոսյոններ, խոնավացնող միջոցներ եւ
մաշկի քսուքներ, մարմնի օճառներ, մարմնի
ցանափոշի եւ մարմնի յուղեր. օդեկոլոններ 
երեխաների համար. յուղեր երեխաների համար. 
բամբակյա տամպոններ եւ ապլիկատորներ. 
խոնավ անձեռոցիկներ։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080242 (111) 13414
(220) 14.03.2008 (151) 10.11.2008
 (181) 14.03.2018
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(540) 

(511) (510)
դաս 3. մանկական ցանափոշի. պատրաս-

տուկներ հիգիենիկ նպատակների համար, որոնք 
վերաբերում են օծանելիքին եւ կոսմետիկային, 
արդուզարդի պարագաներ, այդ թվում մազերի 
շամպուններ, մազերի լավորակիչներ, մազերը 
ուղղելու միջոցներ, մազերի լաքեր (աերոզոլ), 
մարմինը լվանալու եւ մաշկի մաքրման միջոցներ, 
մարմնի լոսյոններ, խոնավացնող միջոցներ եւ
մաշկի քսուքներ, մարմնի օճառներ, մարմնի
ցանափոշի եւ մարմնի յուղեր. օդեկոլոններ 
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երեխաների համար. յուղեր երեխաների համար. 
բամբակյա տամպոններ եւ ապլիկատորներ. 
խոնավ անձեռոցիկներ։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080380 (111) 13415
(220) 23.04.2008 (151) 10.11.2008
 (181) 23.04.2018
(730) “Նետսիս” ՀՁ ՍՊԸ, Երեւան, Զաքյան 3, բն. 

28, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. ելքային 

ձայնային ծառայությունների մատուցում։
____________________

(210) 20080436 (111) 13416
(220) 08.05.2008 (151) 10.11.2008
 (181) 08.05.2018
(730) “Վեդու Գինու Գործարան” ԲԲԸ, ՀՀ 

Արարատի մարզ, Վեդու գ/գ Բանավան, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20080438 (111) 13417

(220) 08.05.2008 (151) 10.11.2008

 (181) 08.05.2018

(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” ՍՊԸ, Մասիս, 

Մասիս կայարան, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
____________________
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(210) 20080467 (111) 13418
(220) 16.05.2008 (151) 10.11.2008
 (181) 16.05.2018
(730) “Տավինկո” գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 

Արարատի մարզ, գ. Տափերական, AM
(540) 

(526) Բացի “TAVINCO” բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, բաց 
ոսկեգույն, կարմիր, կարմիրաշագանակա-
գույն, երկնագույն եւ սպիտակ գունային 
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի)։

____________________

(210) 20080468 (111) 13419
(220) 16.05.2008 (151) 10.11.2008
 (181) 16.05.2018
(730) “Տավինկո” գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 

Արարատի մարզ, գ. Տափերական, AM
(540) 

(526) Բացի “TAVINCO” բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, բաց 
ոսկեգույն, կարմիր, մուգ կարմիր, երկնագույն 
եւ սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի)։

____________________

(210) 20080522 (111) 13420
(220) 30.05.2008 (151) 10.11.2008
 (181) 30.05.2018
(730) “Վենջ” ՍՊԸ, Երեւան, Մ.Խորենացու 30շ. 

36 բն., AM
(540) 

(526) “BUILDING COMPANY” արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(511) (510)
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-

վորումների տեղակայում.

դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական ծա-

ռայություններ եւ հետազոտություններ եւ դրանց 

հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 

վերլուծումներ եւ հետազոտություններ. համա-

կարգչային ապարատների եւ ծրագրերի մշակում 
եւ կատարելագործում։

____________________

(210) 20080934 (111) 13421
(220) 03.09.2008 (151) 10.11.2008
 (181) 03.09.2018
(730) Սարքիս Դերքալուսսյան, Երեւան, Ավետ 

Ավետիսյան փող. 70շ., բն. 74, AM
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(540) 

(526) “AUTOMOTIVE SPARE PARTS” արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, սեւ եւ 
սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 12. ավտոմասեր.
դաս 35. առեւտուր։

____________________

(210) 20071348 (111) 13422
(220) 29.11.2007 (151) 13.11.2008
 (181) 29.11.2017
(730) Ջանոմ Սոուինգ Մըշին Քամփնի Լիմիթիդ, JP
(540) 

(511) (510)
դաս 7. կարի մեքենաներ, մեքենա ներ

եւ հաստոցներ, մետաղամշակման հաստոց-
ներ (մեխանիկական մամլիչներ, հարմարեց-
ման, դրվագման, ճկման մամլիչներ եւ դրոշ-
մահատ մամլիչներ). դինգեր. ռոբոտներ եւ այլ 
ավտոմատացված արդյունաբերական մեքե-
նաներ. շարժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների համար նախա-
տեսվածների). հավաքման մասեր, բաղադրա-
մասեր եւ պարագաներ բոլոր վերը նշված 
ապրանքների համար։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080136 (111) 13423
(220) 21.02.2008 (151) 13.11.2008
 (181) 21.02.2018
(730) Հավանա Քլաբ Հոլդինգ Ս.Ա. , LU
(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
(740) Ա. Թումանյան

____________________

(210) 20080166 (111) 13424
(220) 29.02.2008 (151) 13.11.2008
 (181) 28.02.2018
(730) “Ֆյուչր կապիտալ մարկետ” ՍՊԸ, Երեւան, 

Այգեձորի 69, բն. 20, AM
(540) 

(526) “INVESTMENT COMPANY” արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, կարմիր, 
սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 36. ներդրումային ծառայություններ։

____________________

(210) 20080210 (111) 13425
(220) 11.03.2008 (151) 13.11.2008
 (181) 11.03.2018
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

“Ա.Կ.Զ.” ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540) 

(526) Բացի “ԱՐՄԵՆԻԿԱ” բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(511) (510)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի).
դաս 35. հայկական կոնյակի (բրենդիի) 

գովազդ եւ առեւտուր։
____________________
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(210) 20080283 (111) 13426
(220) 27.03.2008 (151) 13.11.2008
 (181) 27.03.2018
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էդվարդ Նահա-

պետյան, Վանաձոր, Տարոն 2, ՔՇՀ 7, շ. 8, 
բն.6, AM

(540) 

(526) Բացի “SHOOK” բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կարմիր, կար-
միր, սպիտակ, շագանակագույն, սեւ եւ դեղին 
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 30. շոկոլադե սալիկներ։

____________________

(210) 20080292 (111) 13427
(220) 01.04.2008 (151) 13.11.2008
 (181) 01.04.2018
(730) “Հոկտեմբերյանի կոնյակի գործարան” ՓԲԸ, 

Արմավիրի մարզ, գյուղ Այգեւան, AM
(540) 

(526) “ՀՈԿՏԵՄԲԵՐՅԱՆ” եւ “ՆՈՒՌ” գրառում-
ները ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է սեւ, կանաչ, դարչ-
նագույն, ոսկեգույն եւ կարմիր գունային
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (մասնավո-

րապես գինի)։
____________________

(210) 20080298 (111) 13428
(220) 03.04.2008 (151) 13.11.2008
 (181) 03.04.2018
(730) Կվայսեր Ֆարմա ԳմբՀ & Քո.ԿԳ , DE
(540) 

(511) (510)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, ողողման 

հեղուկներ եւ աէրոզոլներ բերանի խոռոչի համար, 
ատամների եւ ատամնաշարի մաքրման եւ խնամքի
պատրաստուկներ. հոտազերծիչներ.

դաս 5. բժշկական պատրաստուկներ բերանի 
խոռոչի եւ ատամների համար. կապակցող նյութեր 

ատամնաշարի համար.

դաս 21. ատամի խոզանակներ, միջատա-

մային խոզանակներ, ատամնաշարի խոզանակներ. 

ատամների մաքրման թելեր։

(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20080320 (111) 13429

(220) 09.04.2008 (151) 13.11.2008
 (181) 09.04.2018
(730) “Մեգա պանտերա” ՍՊԸ, Երեւան, Մաշտոցի 

պող. 5, բն. 2, AM
(540) 
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(511) (510)
դաս 36. վճարման գործիքների եւ վճարա-

հաշվարկային փաստաթղթերի պրոցեսինգ եւ 
քլիրինգ, դրամական փոխանցումներ։

____________________

(210) 20080321 (111) 13430
(220) 09.04.2008 (151) 13.11.2008
 (181) 09.04.2018
(730) “Մեգա պանտերա” ՍՊԸ, Երեւան, Մաշտոցի 

պող. 5, բն. 2, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 36. վճարման գործիքների եւ վճարահաշ-

վարկային փաստաթղթերի պրոցեսինգ եւ քլիրինգ, 
դրամական փոխանցումներ։

____________________

(210) 20080373 (111) 13431
(220) 22.04.2008 (151) 13.11.2008
 (181) 22.04.2018
(730) Հյունդաի Մոթր Քամփնի , KR
(540) 

(511) (510)
դաս 12. ցամաքով տեղաշարժվող ապա-

րատներ. փոխադրամիջոցներ, ավտոմեքե-
նաներ, ներառյալ՝ մարդատար մեքենաները, 
բեռնատար մեքենաները, ավտոբուսները, 
ֆուրգոնները, կցասայլերը, տրակտորները. 
փոխադրամիջոցների անիվներ, անվադողեր. 
շարժիչներ փոխադրամիջոցների համար, ան-
վտանգության գոտիներ փոխադրամիջոցների
համար, փոխհաղորդակներ փոխադրամիջոցների
համար, պատուհաններ փոխադրամիջոցների
համար, ապակեմաքրիչներ, անվտանգության 
հարմարանքներ փոխադրամիջոցների համար, 
այն է` փչովի բարձիկներ. բոլոր վերոհիշյալ ապ-
րանքների մասեր եւ կցամասեր` ընդգրկված դաս 
12-ում։
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20080374 (111) 13432
(220) 22.04.2008 (151) 13.11.2008
 (181) 22.04.2018
(730) Հյունդաի Մոթր Քամփնի , KR
(540) 

(511) (510)
դաս 12. ցամաքով տեղաշարժվող ապա-

րատներ. փոխադրամիջոցներ, ավտոմեքենա-
ներ, ներառյալ՝ մարդատար մեքենաները, 
բեռ նատար մեքենաները, ավտոբուս ները, 
ֆուրգոնները, կցասայլերը, տրակտորները. 
փոխադրամիջոցների անիվներ, անվադողեր. 
շարժիչներ փոխադրամիջոցների համար, ան-
վտանգության գոտիներ փոխադրամիջոցների
համար, փոխհաղորդակներ փոխադրամիջոցների
համար, պատուհաններ փոխադրամիջոցների
համար, ապակեմաքրիչներ, անվտանգության 
հարմարանքներ փոխադրամիջոցների համար, 
այն է` փչովի բարձիկներ. բոլոր վերոհիշյալ 
ապրանքների մասեր եւ կցամասեր` ընդգրկված 
դաս 12-ում։
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20080375 (111) 13433
(220) 22.04.2008 (151) 13.11.2008
 (181) 22.04.2018
(730) Հյունդաի Մոթր Քամփնի , KR
(540) 

(511) (510)
դաս 12. ցամաքով տեղաշարժվող ապա-

րատ ներ. փոխադրամիջոցներ, ավտոմեքե-
նաներ, ներառյալ՝ մարդատար մեքենաները, 
բեռ նատար մեքենաները, ավտոբուսները, 
ֆուրգոնները, կցասայլերը, տրակտորները. 
փոխադրամիջոցների անիվներ, անվադողեր. 
շարժիչներ փոխադրամիջոցների համար, ան-
վտանգության գոտիներ փոխադրամիջոցների
համար, փոխհաղորդակներ փոխադրամիջոցների
համար, պատուհաններ փոխադրամիջոցների
համար, ապակեմաքրիչներ, անվտանգության 
հարմարանքներ փոխադրամիջոցների համար, 
այն է` փչովի բարձիկներ. բոլոր վերոհիշյալ 
ապրանքների մասեր եւ կցամասեր` ընդգրկված 
դաս 12-ում։
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________
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(210) 20080383 (111) 13434
(220) 25.04.2008 (151) 13.11.2008
 (181) 25.04.2018
(730) “Ջերմուկ գրուպ” ՓԲԸ, Ջերմուկ, Բարե-

կամության 1, AM
(540) 

(526) “ԽՄԵԼՈՒ ԲՆԱԿԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐԻ ՋՈՒՐ” 
եւ “DRINKING NATURAL SPRING WATER” 
արտահայտությունները ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է վարդագույն, բաց 
կապույտ, կապույտ, սպիտակ եւ կարմիր
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 32. աղբյուրի ջուր։

____________________

(210) 20080440 (111) 13435
(220) 12.05.2008 (151) 13.11.2008
 (181) 12.05.2018
(730) “Արմֆարմ” ՍՊԸ, Երեւան, Շինարարների 

8, բն. 1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ եւ 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծ-
ման եւ հղկամշակման համար. օճառներ. օծա-
նելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ եւ
մածուկներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրան-
ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույքներ. 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, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 35. մեծածախ եւ մանրածախ առեւտուր. 
գովազդ. գործերի կառավարում գործարարության 
ասպարեզում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում եւ պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

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

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անաս-
նաբուժական ծառայություններ. կենդանիների եւ 
մարդկանց հիգիենիկ եւ կոսմետիկական ծառա-
յություններ. գյուղատնտեսական, այգեգործական 
եւ անտառաբուծական ծառայություններ.

դաս 45. այլ անձանց կողմից մատուցված
անհատական եւ սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար։
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20080519 (111) 13436
(220) 30.05.2008 (151) 13.11.2008
 (181) 30.05.2018
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

“Ա.Կ.Զ.” ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM



ԳՅՈՒՏԵՐ

46

25.12.2008

46

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12 

(540) (554) 

(511) (510)
դաս 21. տարա (շիշ)։

____________________

(210) 20080520 (111) 13437
(220) 30.05.2008 (151) 13.11.2008
 (181) 30.05.2018
(730) Քինգ Քար Ֆուդ Ինդասթրիալ Քոմփանի , TW
(540) 

(511) (510)
դաս 30. թեյ, կանաչ թեյ, կիտրոնի թեյ, շաքա-

րապատված թեյ, թեյի ըմպելիքներ, սուրճ, սուրճի 
հատիկներ, սուրճով փաթեթներ, աղացած սուրճ, 
լուծվող սուրճ, սրճային խմիչքներ, սրճային ըմ-
պելիքներ կաթով, սուրճի համեմունքներ, սուրճի 
բազայով ըմպելիքներ, շոկոլադային խմիչքներ, 
կակաոյի խմիչքներ, ծամոն, սուրճի քաղցրավե-
նիքներ, քաղցրավենիքներ, փքած եգիպտացորեն, 
խմորեղեն, արագ պատրաստման ժապավենատիպ 
մակարոնեղեն, ժապավենատիպ մակարոնեղեն։
(740) Գ. Մելքոնյան

____________________

(210) 20080582 (111) 13438
(220) 16.06.2008 (151) 13.11.2008
 (181) 16.06.2018
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

“Ա.Կ.Զ.” ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540) 

(526) Բացի “ARMENIKA” եւ “ԱՐՄԵՆԻԿԱ” ան-
վանումներից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։

____________________

(210) 20071270 (111) 13439
(220) 09.11.2007 (151) 18.11.2008
 (181) 09.11.2017
(730) Վոդաֆոն Գրուփ Փլք , GB
(540) 

(511) (510)
դաս 9. էլեկտրական եւ էլեկտրոնային հեռա-

հաղորդակցական, հեռախոսային եւ հաղոր-
դակցական սարքեր եւ սարքավորումներ. տվյալ-
ների հաղորդման սարքեր եւ սարքավորում-
ներ. կոդավորված տվյալների, տեքստերի, ձայ-
նային տվյալների, գրաֆիկական պատկերների 
կամ տեսատվյալների կամ այդ ֆորմատների 
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համակցությունների տեսքով տեղեկատվության 
մշակման, հաղորդման, պահման, գրանցման, 
ընդունման եւ որոնման համար սարքեր եւ սար-
քավորումներ. պատկերների մշակման սար-
քեր, գործիքներ եւ սարքավորումներ. լուսա-
նկարչական սարքեր. մոդեմներ. կոդավորված 
քարտեր, բանական քարտեր. հոլոգրամներ. 
տեղեկատվության, տվյալների, պատկերների 
եւ ձայնի պահման համար կրիչներ. դատարկ 
եւ նախապես գրանցված մագնիսական քար-
տեր. միկրոպրոցեսորներով քարտեր. միկրո-
սխեմաներով քարտեր. նույնականացման էլեկ-
տրոնային քարտեր. հեռախոսային քարտեր. հեռա-
խոսային վարկաքարտեր. վարկաքարտեր. հաշվե-
քարտեր. հեռախոսների հետ օգտագործման 
համար նախատեսված էլեկտրոնային խաղերի 
քարտեր. տեղեկատվության մագնիսական, 
թվային եւ օպտիկական կրիչներ. տվյալների 
գրանցման եւ պահման համար մագնիսական, 
թվային եւ օպտիկական կրիչներ (դատարկ եւ 
նախապես գրանցված). համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանք, ներառյալ տվյալների 
համակարգչային բազաներից, Ինտերնետից 
կամ այլ էլեկտրոնային ցանցերից տրամա-
դրվող համակարգչային ծրագրային արտա-
դրանք. համակարգչային բազաներից, Ինտեր-
նետից կամ այլ էլեկտրոնային ցանցերից օն-
լայն ռեժիմում տրամադրվող էլեկտրոնային 
հրապարակումներ (բեռնվող). մեքենաներով
ընթերցելի տեղեկատվության կրիչներ. տվյալների 
համակարգչային բազաներից կամ Ինտերնետից 
տրամադրվող թվային ձայնա – եւ տեսագրություններ 
եւ տվյալներ (բեռնվող), անձնական թվային 
քարտուղարներ. արբանյակային ընդունող եւ հա-
ղորդող ապարատներ, սարքեր եւ սարքավորում-
ներ. սարքեր եւ սարքավորումներ Ինտերնետից 
ձայնա– եւ տեսագրությունների եւ տվյալների 
բեռնման համար. լիցքավորման սարքավորում-
ներ հեռահաղորդակցական եւ հաղորդակցական 
սարքերի եւ սարքավորումների հետ օգտագործ-
ման համար. կուտակիչներ, մարտկոցներ. հար-
մարիչներ հեռահաղորդակցական եւ հաղոր-
դակցական սարքերի եւ սարքավորումների հետ 
օգտագործման համար. ռադիո հեռախոսներ, շար-
ժական եւ անշարժ հեռախոսներ. տվյալների համա-
կարգչային բազաներից, Ինտերնետից կամ այլ 
էլեկտրոնային ցանցերից բեռնվող կինոնկարներ, 
տեսագրություններ, ձայնագրություններ, ձայնա- 

տեսագրություններ, երաժշտական գրանցումներ 
եւ գրաֆիկական պատկերներ. հեռուստատեսային 
սարքավորումներ, սարքեր եւ գործիքներ. ռադիո եւ 
հեռուստատեսային հեռարձակման հաղորդիչներ եւ 
ընդունիչներ. ռադիո եւ հեռուստատեսային հեռար-
ձակումներին կամ հաղորդված ծրագրերին մուտքի 
ապահովման սարքավորումներ. էլեկտրական եւ 
էլեկտրոնային սարքեր եւ կից սարքավորում-
ներ, որոնք նախատեսված եւ հարմարեցված 
են հեռահաղորդակցման եւ կապի սարքերի եւ 
սարքավորումների, համակագիչների, ձայնա-
տեսողական սարքերի եւ սարքավորումների, 
էլեկտրոնային խաղերի սարքերի եւ սարքավորում-
ների հետ օգտագործման համար. էլեկտրական 
եւ էլեկտրոնային խաղային ապարատներ, ընդ-
գրկված դաս 09-ում. համակարգիչներ, ներառյալ 
լեփթոփեր եւ նոութբուքեր, ծրագրավորվող 
տվյալներով էլեկտրոնային սխեմաներ, էլեկ-
տրոնային եւ արբանյակային նավարկման եւ 
դիրքակայման սարքեր եւ գործիքներ, ներառյալ 
գլոբալ դիրքակայման համակարգերը. սարքա-
վորումներ, որոնք թույլ են տալիս օգտվել ավտո-
մեքենաների հեռախոսներից եւ շարժական
հեռախոսներից առանց ձեռքերի օգնության. 
ավտոմեքենաներում օգտագործման համար հեռա-
խոսների խոսափողերի լծակներ, բռնիչներ եւ 
հենակալներ. բոլոր վերը նշված ապրանքների մա-
սեր եւ կցամասեր, ընդգրկված դաս 09- ում. շար-
ժական հեռախոսների պատյաններ.   

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, շարժա-
կան եւ անշարժ հեռահաղորդակցություն եւ 
արբանյակային, բջջային եւ ռադիոկապի ծառա-
յություններ. հեռահաղորդակցական, հեռա-
խոսային եւ կապի սարքերի եւ սարքավորում-
ների լիզինգ, վարձույթ եւ վարձակալություն. 
հեռախոսների եւ շարժական հեռախոսների 
միջոցով հաղորդագրությունների ընդունում եւ
փոխանցում, ռադիոփեյջինգային, զանգերի վերա-
հասցեագրման, զանգերին պատասխանելու եւ 
էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար. ձայնի, պատկերի եւ տվյալ-
ների փոխանցում, տեղհասցնում եւ ընդունում. 
անձնական կոդավորման ծառայություններ. ան-
սարքության, կորստի կամ հափշտակման դեպ-
քում փոխարինվող հեռահաղորդակցական եւ 
հաղորդակցական սարքերի եւ սարքավորումների 
տրամադրում ժամանակավոր օգտագործման 
համար. ինտերնետային ծառայություններին 
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մուտքի ապահովում. մարդկանց եւ օբյեկտների 
հայտնաբերման եւ դիրքակայման որոշման 
համար հեռահաղորդակցական ծառայություն-
ներ. արբանյակային ազդանշանների միջո-
ցով շարժական հեռախոսների հատնաբերման 
եւ դիրքակայման որոշման ծառայություններ. 
անլար կապի տրամադրում կիրառական ծրա-
գրերի կանխագրերի հիման վրա, ներառյալ ան-
վտանգ հաղորդակցման կապուղիների օգտա-
գործմամբ ծառայությունների տրամադրում. 
հեռահաղորդակցական եւ հաղորդակցական 
սարքերի եւ սարքավորումների վերաբերյալ 

տեղեկատվության տրամադրում կամ դրանց 

նույնականացման համար տեղեկատվության 

տրամադրում. ռադիո կամ հեռուստածրագրերի 

հեռարձակում կամ հաղորդում. հաղորդագրու-

թյուններ, մասնավորապես հաղորդագրություն-

ների ընդունում եւ ուղարկում տեքստերի, ձայնա- 

կամ տեսատվյալների, գրաֆիկական պատկեր-

ների կամ այդ ֆորմատների համակցության 

ձեւով. միասնականացված հաղորդագրություն-

ների ծառայություններ. ձայնային փոստի ծա-

ռայություններ. տեսակոնֆերանսներ. տեսա-

հեռախոսային ծառայություններ. տվյալների 

համակարգչային բազաներին, ինտերնետին եւ 

այլ էլեկտրոնային ցանցերին հեռահաղորդակ-

ցային միացման ծառայություններ. տվյալների 

բազաներից, ինտերնետից եւ այլ էլեկտրոնային 

ցանցերից թվային աուդիո, վիդեո եւ տվյալների 

վեբկայքերին մուտքի տրամադրում. հեռահա-

ղորդակցական եւ հաղորդակցական տվյալների 

բազաների ծառայություններ, մասնավորապես 

օգտագործողների կողմից սերվերից եւ ցանցից

թվային տեղեկատվության բեռնում տվյալների 

անհատական բազաների մեջ. այլ օպերատորնե-

րին մուտքի տրամադրում հեռահաղորդակցական 

բազաներ. տվյալների բազաներին, համակարգ-

չային տեղեկագրերին, համակարգչային ցանցերին 

եւ ինտերակտիվ համակարգչային կապի ցանցերին 

մուտքի ժամանակի տրամադրում եւ վարձակալու-

թյուն. վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբեր-

յալ խորհրդակցություն, տեղեկատվություն եւ 

խորհրդատվություն։
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դաս 9. էլեկտրական եւ էլեկտրոնային 

հեռա հա ղոր դակցական, հեռախոսային եւ 
հաղորդակցական սարքեր եւ սարքավորում-
ներ. տվյալների հաղորդման սարքեր եւ սարքա-
վորումներ. կոդավորված տվյալների, տեքստերի, 
ձայնային տվյալների, գրաֆիկական պատկեր-
ների կամ տեսատվյալների կամ այդ ֆորմատ-
ների համակցությունների տեսքով տեղեկա-
տվության մշակման, հաղորդման, պահման, 
գրանցման, ընդունման եւ որոնման համար սար-
քեր եւ սարքավորումներ. պատկերների մշակ-
ման սարքեր, գործիքներ եւ սարքավորում-
ներ. լուսանկարչական սարքեր. մոդեմներ. 
կոդավորված քարտեր, բանական քարտեր. 
հոլոգրամներ. տեղեկատվության, տվյալների, 
պատկերների եւ ձայնի պահման համար կրիչներ. 
դատարկ եւ նախապես գրանցված մագնիսական 
քարտեր. միկրոպրոցեսորներով քարտեր. 
միկրոսխեմաներով քարտեր. նույնականացման 
էլեկտրոնային քարտեր. հեռախոսային քարտեր. 
հեռախոսային վարկաքարտեր. վարկաքարտեր. 
հաշվեքարտեր. հեռախոսների հետ օգտագործման 
համար նախատեսված էլեկտրոնային խաղերի 
քարտեր. տեղեկատվության մագնիսական, 
թվային եւ օպտիկական կրիչներ. տվյալների 
գրանցման եւ պահման համար մագնիսական, 
թվային եւ օպտիկական կրիչներ (դատարկ եւ 
նախապես գրանցված). համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանք, ներառյալ տվյալների 
համակարգչային բազաներից, Ինտերնետից 
կամ այլ էլեկտրոնային ցանցերից տրամադրվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
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համակարգչային բազաներից, Ինտերնետից կամ 
այլ էլեկտրոնային ցանցերից օնլայն ռեժիմում 
տրամադրվող էլեկտրոնային հրապարակումներ 
(բեռնվող). մեքենաներով ընթերցելի տեղե-
կատվության կրիչներ. տվյալների համակար-
գչային բազաներից կամ Ինտերնետից տրամա-
դրվող թվային ձայնա – եւ տեսագրություններ 
եւ տվյալներ (բեռնվող), անձնական թվային 
քարտուղարներ. արբանյակային ընդունող եւ հա-
ղորդող ապարատներ, սարքեր եւ սարքավորում-
ներ. սարքեր եւ սարքավորումներ Ինտերնետից 
ձայնա – եւ տեսագրությունների եւ տվյալների 
բեռնման համար. լիցքավորման սարքավորում-
ներ հեռահաղորդակցական եւ հաղորդակցական 
սարքերի եւ սարքավորումների հետ օգտագործ-
ման համար. կուտակիչներ, մարտկոցներ. 
հարմարիչներ հեռահաղորդակցական եւ հաղոր-
դակցական սարքերի եւ սարքավորումների հետ 
օգտագործման համար. ռադիո հեռախոսներ, 
շարժական եւ անշարժ հեռախոսներ. տվյալների 
համակարգչային բազաներից, Ինտերնետից կամ 
այլ էլեկտրոնային ցանցերից բեռնվող կինոնկար-
ներ, տեսագրություններ, ձայնագրություններ, 
ձայնա- տեսագրություններ, երաժշտական 
գրանցումներ եւ գրաֆիկական պատկերներ. 
հեռուստատեսային սարքավորումներ, սարքեր 
եւ գործիքներ. ռադիո եւ հեռուստատեսային 
հեռարձակման հաղորդիչներ եւ ընդունիչներ. 
ռադիո եւ հեռուստատեսային հեռարձակում-
ներին կամ հաղորդված ծրագրերին մուտքի 
ապահովման սարքավորումներ. էլեկտրական 
եւ էլեկտրոնային սարքեր եւ կից սարքավորում-
ներ, որոնք նախատեսված եւ հարմարեցված 
են հեռահաղորդակցման եւ կապի սարքերի եւ 
սարքավուրումների, համակագիչների, ձայնա-
տեսողական սարքերի եւ սարքավորումների եւ 
էլեկտրոնային խաղերի սարքերի եւ սարքավորում-
ների հետ օգտագործման համար. էլեկտրական եւ 
էլեկտրոնային խաղային ապարատներ, ընդգրկված 
դաս 9-ում. համակարգիչներ, ներառյալ լեփ-
թոփեր եւ նոութբուքեր, ծրագրավորվող տվյալ-
ներով էլեկտրոնային սխեմաներ, էլեկտրոնային 
եւ արբանյակային նավարկման եւ դիրքակայ-
ման սարքեր եւ գործիքներ, ներառյալ գլոբալ 
դիրքակայման համակարգերը. սարքավորումներ, 
որոնք թույլ են տալիս օգտվել ավտոմեքենաների
հեռախոսներից եւ շարժական հեռախոսներից 
առանց ձեռքերի օգնության. հեռախոսների 

խոսափողերի լծակներ, բռնիչներ եւ հենակալներ 
ավտոմեքենաներում օգտագործման համար. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների մասեր եւ կցամասեր, 
ընդգրկված դաս 9-ում. շարժական հեռախոսնե-
րի պատյաններ.   

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, շար-
ժական եւ անշարժ հեռահաղորդակցություն 
եւ արբանյակային, բջջային եւ ռադիոկապի ծա-
ռայություններ. հեռահաղորդակցական, հեռա-
խոսային եւ կապի սարքերի եւ սարքավորում-
ների լիզինգ, վարձույթ եւ վարձակալություն. 
հեռախոսների եւ շարժական հեռախոսների 
միջոցով հաղորդագրությունների ընդունում եւ
փոխանցում, ռադիոփեյջինգային, զանգերի վերա-
հասցեագրման, զանգերին պատասխանելու եւ 
էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար. ձայնի, պատկերի եւ տվյալ-
ների փոխանցում, տեղհասցնում եւ ընդունում. 
անձնական կոդավորման ծառայություններ. ան-
սարքության, կորստի կամ հափշտակման դեպ-
քում փոխարինվող հեռահաղորդակցական եւ 
հաղորդակցական սարքերի եւ սարքավորում-
ների տրամադրում ժամանակավոր օգտագործ-
ման համար. Ինտերնետային ծառայություններ 
մուտքի ապահովում. մարդկանց եւ օբյեկտների 
հայտնաբերման եւ դիրքակայման որոշման 
համար հեռահաղորդակցական ծառայություն-
ներ. արբանյակային ազդանշանների միջոցով
շարժական հեռախոսների հատնաբերման 
եւ դիրքակայման որոշման ծառայություններ. 
անլար կապի տրամադրում կիրառական ծրա-
գրերի կանխագրերի հիման վրա, ներառյալ 
անվտանգ հաղորդակցման կապուղիների օգ-
տագործմամբ ծառայությունների տրամադրում. 
հեռահաղորդակցական եւ հաղորդակցական 
սարքերի եւ սարքավորումների վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում կամ հեռա-
հաղորդակցական եւ հաղորդակցական սար-
քերի եւ սարքավորումների նույնականացման 
համար տեղեկատվության տրամա դրում. 
ռադիո կամ հեռուստածրագրերի հեռարձա-
կում կամ հաղորդում. հաղորդագրություն-
ներ, մասնավորապես հաղորդագրությունների 
ընդունում եւ ուղարկում տեքստերի, ձայնա- 
կամ տեսա- տվյալների, գրաֆիկական պատկեր-
ների կամ այդ ֆորմատների համակցության 
ձեւով. միասնականացված հաղորդագրություն-
ների ծառայություններ. ձայնային փոստի ծա-
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ռայություններ. տեսակոնֆերանսներ. տեսա-
հեռախոսային ծառայություններ. տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներին, Ինտեր-
նետին եւ այլ էլեկտրոնային ցանցերին հեռահա-
ղորդակցային միացման ծառայություններ. տվյալ-
ների հիմնապաշարներից, Ինտերնետից եւ այլ 
էլեկտրոնային ցանցերից թվային ձայնա-, տեսա- 
եւ տվյալների վեբկայքեր մուտքի տրամադրում. 
հեռահաղորդակցական եւ հաղորդակցական 
տվյալների հիմնապաշարների ծառայություն-
ներ, մասնավորապես օգտագործողների կողմից
սերվերից եւ ցանցից թվային տեղեկատվու-
թյան բեռնում տվյալների անհատական հիմ-
նապաշարների մեջ. այլ օպերատորներին հեռա-
հաղորդակցական հիմնապաշարներ մուտքի 
տրամադրում. տվյալների հիմնապաշարներ, հա-
մակարգչային տեղեկագրեր, համակարգչային 
ցանցեր եւ ինտերակտիվ համակարգչային կապի 
ցանցեր մուտքի ժամանակի տրամադրում եւ 
վարձակալություն. վերոհիշյալ ծառայությունների 
վերաբերյալ խորհրդակցություն, տեղեկատվու-
թյուն եւ խորհրդատվություն։
(740) Ալ. Նահապետյան
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դաս 9. էլեկտրական եւ էլեկտրոնային 

հեռա հա ղորդակցական, հեռախոսային եւ 
հաղորդակցական սարքեր եւ սարքավորումներ. 
տվյալների հաղորդման սարքեր եւ սարքավորում-
ներ. կոդավորված տվյալների, տեքստերի, ձայ-
նային տվյալների, գրաֆիկական պատկերների 
կամ տեսատվյալների կամ այդ ֆորմատների 
համակցությունների տեսքով տեղեկատվության 
մշակման, հաղորդման, պահման, գրանցման, 
ընդունման եւ որոնման համար սարքեր եւ 

սարքավորում ներ. պատկերների մշակման 
սարքեր, գործիքներ եւ սարքավորում ներ. 
լուսանկարչական սարքեր. մոդեմներ. կոդա-
վորված քարտեր, բանական քարտեր. հոլոգրամ-
ներ. տեղեկատվության, տվյալների, պատկեր-
ների եւ ձայնի պահման համար կրիչներ. դա-
տարկ եւ նախապես գրանցված մագնիսական 
քարտեր. միկրոպրոցեսորներով քարտեր. միկրո-
սխեմաներով քարտեր. նույնականացման էլեկ-
տրոնային քարտեր. հեռախոսային քարտեր. հե-
ռախոսային վարկաքարտեր. վարկաքարտեր. հաշ-
վեքարտեր. հեռախոսների հետ օգտագործման 
համար նախատեսված էլեկտրոնային խաղերի 
քարտեր. տեղեկատվության մագնիսական, 
թվային եւ օպտիկական կրիչներ. տվյալների 
գրանցման եւ պահման համար մագնիսական, 
թվային եւ օպտիկական կրիչներ (դատարկ եւ 
նախապես գրանցված). համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանք, ներառյալ տվյալների 
համակարգչային բազաներից, Ինտերնետից 
կամ այլ էլեկտրոնային ցանցերից տրամա-
դրվող համակարգչային ծրագրային արտա-
դրանք. համակարգչային բազաներից, Ինտեր-
նետից կամ այլ էլեկտրոնային ցանցերից օն-
լայն ռեժիմում տրամադրվող էլեկտրոնային 
հրապարակումներ (բեռնվող). մեքենաներով
ընթերցելի տեղեկատվության կրիչներ. տվյալների 
համակարգչային բազաներից կամ Ինտերնետից 
տրամադրվող թվային ձայնա – եւ տեսագրություններ 
եւ տվյալներ (բեռնվող), անձնական թվային 
քարտուղարներ. արբանյակային ընդունող եւ 
հաղորդող ապարատներ, սարքեր եւ սարքավո-
րումներ. սարքեր եւ սարքավորումներ Ինտերնետից 
ձայնա – եւ տեսագրությունների եւ տվյալների 
բեռնման համար. լիցքավորման սարքավորում-
ներ հեռահաղորդակցական եւ հաղորդակցական 
սարքերի եւ սարքավորումների հետ օգտագործ-
ման համար. կուտակիչներ, մարտկոցներ. հար-
մարիչներ հեռահաղորդակցական եւ հաղոր-
դակցական սարքերի եւ սարքավորումների հետ 
օգտագործման համար. ռադիո հեռախոսներ, 
շարժական եւ անշարժ հեռախոսներ. տվյալների 
համակարգչային բազաներից, Ինտերնետից կամ 
այլ էլեկտրոնային ցանցերից բեռնվող կինոնկար-
ներ, տեսագրություններ, ձայնագրություններ, 
ձայնա- տեսագրություններ, երաժշտական 
գրանցումներ եւ գրաֆիկական պատկերներ. 
հեռուստատեսային սարքավորումներ, սարքեր 
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եւ գործիքներ. ռադիո եւ հեռուստատեսային 
հեռարձակման հաղորդիչներ եւ ընդունիչներ. 
ռադիո եւ հեռուստատեսային հեռարձակում-
ներին կամ հաղորդված ծրագրերին մուտքի 
ապահովման սարքավորումներ. էլեկտրական 
եւ էլեկտրոնային սարքեր եւ կից սարքավորում-
ներ, որոնք նախատեսված եւ հարմարեցված 
են հեռահաղորդակցման եւ կապի սարքերի եւ 
սարքավուրումների, համակագիչների, ձայնա-
տեսողական սարքերի եւ սարքավորումների եւ 
էլեկտրոնային խաղերի սարքերի եւ սարքավորում-
ների հետ օգտագործման համար. էլեկտրական եւ 
էլեկտրոնային խաղային ապարատներ, ընդգրկված 
դաս 9-ում. համակարգիչներ, ներառյալ լեփթոփեր 
եւ նոութբուքեր, ծրագրավորվող տվյալներով 
էլեկտրոնային սխեմաներ, էլեկտրոնային եւ 
արբանյակային նավարկման եւ դիրքակայման 
սարքեր եւ գործիքներ, ներառյալ գլոբալ դիրքակայ-
ման համակարգերը. սարքավորումներ, որոնք 
թույլ են տալիս օգտվել ավտոմեքենաների
հեռախոսներից եւ շարժական հեռախոսներից 
առանց ձեռքերի օգնության. հեռախոսների 
խոսափողերի լծակներ, բռնիչներ եւ հենակալներ 
ավտոմեքենաներում օգտագործման համար. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների մասեր եւ կցամասեր, 
ընդգրկված դաս 9-ում. շարժական հեռախոսների 
պատյաններ.   

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, շարժա-
կան եւ անշարժ հեռահաղորդակցություն եւ 
արբանյակային, բջջային եւ ռադիոկապի ծառա-
յություններ. հեռահաղորդակցական, հեռախո-
սային եւ կապի սարքերի եւ սարքավորում-
ների լիզինգ, վարձույթ եւ վարձակալություն. 
հեռախոսների եւ շարժական հեռախոսների մի-
ջոցով հաղորդագրությունների ընդունում եւ փո-
խանցում, ռադիոփեյջինգային, զանգերի վերա-
հասցեագրման, զանգերին պատասխանելու եւ 
էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար. ձայնի, պատկերի եւ տվյալ-
ների փոխանցում, տեղհասցնում եւ ընդունում. 
անձնական կոդավորման ծառայություններ. ան-
սարքության, կորստի կամ հափշտակման դեպ-
քում փոխարինվող հեռահաղորդակցական եւ 
հաղորդակցական սարքերի եւ սարքավորում-
ների տրամադրում ժամանակավոր օգտագործ-
ման համար. Ինտերնետային ծառայություն-
ներ մուտքի ապահովում. մարդկանց եւ օբյեկտ-

ների հայտնաբերման եւ դիրքակայման որոշման 
համար հեռահաղորդակցական ծառայություն-
ներ. արբանյակային ազդանշանների միջոցով
շարժական հեռախոսների հատնաբերման 
եւ դիրքակայման որոշման ծառայություններ. 
անլար կապի տրամադրում կիրառական ծրա-
գրերի կանխագրերի հիման վրա, ներառյալ ան-
վտանգ հաղորդակցման կապուղիների օգտա-
գործմամբ ծառայությունների տրամադրում. 
հեռահաղորդակցական եւ հաղորդակցական 
սարքերի եւ սարքավորումների վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում կամ հեռա-
հաղորդակցական եւ հաղորդակցական սար-
քերի եւ սարքավորումների նույնականաց-
ման համար տեղեկատվության տրամադրում. 
ռադիո կամ հեռուստածրագրերի հեռարձա-
կում կամ հաղորդում. հաղորդագրություններ, 
մասնավորապես հաղորդագրությունների ընդու-
նում եւ ուղարկում տեքստերի, ձայնա- կամ 

տեսա- տվյալների, գրաֆիկական պատկերների 

կամ այդ ֆորմատների համակցության ձեւով. 

միասնականացված հաղորդագրությունների ծա-

ռայություններ. ձայնային փոստի ծառայություն-

ներ. տեսակոնֆերանսներ. տեսահեռախոսային 

ծառայություններ. տվյալների համակարգչային 

հիմնապաշարներին, Ինտերնետին եւ այլ էլեկտրո-
նային ցանցերին հեռահաղորդակցային միացման
ծառայություններ. տվյալների հիմնապաշարներից, 
Ինտերնետից եւ այլ էլեկտրոնային ցանցերից 

թվային ձայնա-, տեսա- եւ տվյալների վեբկայքեր 

մուտքի տրամադրում. հեռահաղորդակցական 

եւ հաղորդակցական տվյալների հիմնապաշար-

ների ծառայություններ, մասնավորապես օգտա-

գործողների կողմից սերվերից եւ ցանցից թվա-

յին տեղեկատվության բեռնում տվյալների ան-

հատական հիմնապաշարների մեջ. այլ օպերա-

տորներին հեռահաղորդակցական հիմնապա-
շարներ մուտքի տրամադրում. տվյալների հիմ-
նապաշարներ, համակարգչային տեղեկագրեր, 
համակարգչային ցանցեր եւ ինտերակտիվ համա-
կարգչային կապի ցանցեր մուտքի ժամանակի 
տրամադրում եւ վարձակալություն. վերոհիշյալ 
ծառայությունների վերաբերյալ խորհրդակցու-
թյուն, տեղեկատվություն եւ խորհրդատվություն։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(511) (510)
դաս 9. էլեկտրական եւ էլեկտրոնային հեռա-

հաղորդակցական, հեռախոսային եւ հաղորդակ-
ցական սարքեր եւ սարքավորումներ. տվյալ-
ների հաղորդման սարքեր եւ սարքավորում-
ներ. կոդավորված տվյալների, տեքստերի, ձայ-
նային տվյալների, գրաֆիկական պատկերների 
կամ տեսատվյալների կամ այդ ֆորմատների 
համակցությունների տեսքով տեղեկատվու-
թյան մշակման, հաղորդման, պահման, գրանց-
ման, ընդունման եւ որոնման համար սարքեր 
եւ սարքավորումներ. պատկերների մշակման 
սարքեր, գործիքներ եւ սարքավորում ներ. 
լուսանկարչական սարքեր. մոդեմներ. կոդա-
վորված քարտեր, բանական քարտեր. հոլո-
գրամներ. տեղեկատվության, տվյալների, պատ-
կերների եւ ձայնի պահման համար կրիչներ. 
դատարկ եւ նախապես գրանցված մագնիսական 
քարտեր. միկրոպրոցեսորներով քարտեր. միկրո-
սխեմաներով քարտեր. նույնականացման էլեկ-
տրոնային քարտեր. հեռախոսային քարտեր. 
հեռախոսային վարկաքարտեր. վարկաքարտեր. 
հաշվեքարտեր. հեռախոսների հետ օգտագործ-
ման համար նախատեսված էլեկտրոնային խաղե-
րի քարտեր. տեղեկատվության մագնիսական, 
թվային եւ օպտիկական կրիչներ. տվյալների 
գրանցման եւ պահման համար մագնիսական, 
թվային եւ օպտիկական կրիչներ (դատարկ եւ 
նախապես գրանցված). համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանք, ներառյալ տվյալների հա-
մակարգչային բազաներից, Ինտերնետից կամ 
այլ էլեկտրոնային ցանցերից տրամադրվող 
համա կարգչային ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային բազաներից, Ինտերնետից 
կամ այլ էլեկտրոնային ցանցերից օնլայն ռեժի-
մում տրամադրվող էլեկտրոնային հրապա-
րակումներ (բեռնվող). մեքենաներով ընթերցե-
լի տեղեկատվության կրիչներ. տվյալների համա-
կարգչային բազաներից կամ Ինտերնետից տրա-
մադրվող թվային ձայնա – եւ տեսագրություններ 
եւ տվյալներ (բեռնվող), անձնական թվային քար-

տուղարներ. արբանյակային ընդունող եւ հաղոր-
դող ապարատներ, սարքեր եւ սարքավորումներ. 
սարքեր եւ սարքավորումներ Ինտերնետից ձայնա–  
եւ տեսագրությունների եւ տվյալների բեռնման 
համար. լիցքավորման սարքավորումներ հեռա-
հաղորդակցական եւ հաղորդակցական սարքերի 
եւ սարքավորումների հետ օգտագործման հա-
մար. կուտակիչներ, մարտկոցներ. հարմարիչներ 
հեռահաղորդակցական եւ հաղորդակցական սար-
քերի եւ սարքավորումների հետ օգտագործման 
համար. ռադիո հեռախոսներ, շարժական եւ ան-
շարժ հեռախոսներ. տվյալների համակարգչային 
բազաներից, Ինտերնետից կամ այլ էլեկտրո-
նային ցանցերից բեռնվող կինոնկարներ, տեսա-
գրություններ, ձայնագրություններ, ձայնա- տեսա-
գրություններ, երաժշտական գրանցումներ եւ 
գրաֆիկական պատկերներ. հեռուստատեսային 
սարքավորումներ, սարքեր եւ գործիքներ. ռադիո եւ 
հեռուստատեսային հեռարձակման հաղորդիչներ 
եւ ընդունիչներ. ռադիո եւ հեռուստատեսային 
հեռարձակումներին կամ հաղորդված ծրագրե-
րին մուտքի ապահովման սարքավորումներ. 
էլեկտրական եւ էլեկտրոնային սարքեր եւ կից 
սարքավորումներ, որոնք նախատեսված եւ 
հարմարեցված են հեռահաղորդակացման եւ 
կապի սարքերի եւ սարքավուրումների, համա-
կագիչների, ձայնա-տեսողական սարքերի եւ 
սարքավորումների եւ էլեկտրոնային խաղերի 
սարքերի եւ սարքավորումների հետ օգտագործ-
ման համար. էլեկտրական եւ էլեկտրոնային 
խաղային ապարատներ, ընդգրկված դաս 09-
ում. համակարգիչներ, ներառյալ լեփթոփեր 
եւ նոութբուքեր, ծրագրավորվող տվյալներով 
էլեկտրոնային սխեմաներ, էլեկտրոնային եւ 
արբանյակային նավարկման եւ դիրքակայման 
սարքեր եւ գործիքներ, ներառյալ գլոբալ դիր-
քակայման համակարգերը. սարքավորումներ, 
որոնք թույլ են տալիս օգտվել ավտոմեքենաների
հեռախոսներից եւ շարժական հեռախոսներից 
առանց ձեռքերի օգնության. ավտոմեքենանե-
րում օգտագործման համար հեռախոսների խոսա-
փողերի լծակներ, բռնիչներ եւ հենակալներ. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների մասեր եւ կցամասեր, 
ընդգրկված դաս 09- ում. շարժական հեռախոսների 
պատյաններ.   

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, շարժա-
կան եւ անշարժ հեռահաղորդակցություն եւ ար-
բանյակային, բջջային եւ ռադիոկապի ծառա-
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յություններ. հեռահաղորդակցական, հեռա-
խոսային եւ կապի սարքերի եւ սարքավորում-
ների լիզինգ, վարձույթ եւ վարձակալություն. 
հեռախոսների եւ շարժական հեռախոսների 
միջոցով հաղորդագրությունների ընդունում եւ
փոխանցում, ռադիոփեյջինգային, զանգերի վերա-
հասցեագրման, զանգերին պատասխանելու եւ 
էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար. ձայնի, պատկերի եւ տվյալ-
ների փոխանցում, տեղհասցնում եւ ընդունում. 
անձնական կոդավորման ծառայություններ. ան-
սարքության, կորստի կամ հափշտակման դեպ-
քում փոխարինվող հեռահաղորդակցական եւ 
հաղորդակցական սարքերի եւ սարքավորումների 
տրամադրում ժամանակավոր օգտագործման 
համար. ինտերնետային ծառայություններին 
մուտքի ապահովում. մարդկանց եւ օբյեկտների 
հայտնաբերման եւ դիրքակայման որոշման 
համար հեռահաղորդակցական ծառայություն-
ներ. արբանյակային ազդանշանների միջոցով
շարժական հեռախոսների հատնաբեր ման 
եւ դիրքակայման որոշման ծառայություններ. 
անլար կապի տրամադրում կիրառական ծրա-
գրերի կանխագրերի հիման վրա, ներառյալ 
անվտանգ հաղորդակցման կապուղիների օգտա-
գործմամբ ծառայությունների տրամադրում. 
հեռահաղորդակցական եւ հաղորդակցական 
սարքերի եւ սարքավորումների վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում կամ դրանց 
նույնականացման համար տեղեկատվության 
տրա մադրում. ռադիո կամ հեռուստածրա-
գրերի հեռարձակում կամ հաղորդում. հաղոր-
դագրություններ, մասնավորապես հաղորդա-
գրությունների ընդունում եւ ուղարկում տեքս-
տերի, ձայնա- կամ տեսատվյալների, գրաֆիկա-
կան պատկերների կամ այդ ֆորմատների համակ-
ցության ձեւով. միասնականացված հաղորդա-
գրությունների ծառայություններ. ձայնային 
փոստի ծառայություններ. տեսակոնֆերանս-
ներ. տեսահեռախոսային ծառայություններ. 
տվյալ ների համակարգչային բազաներին, 
ինտերնետին եւ այլ էլեկտրոնային ցանցերին 
հեռահաղորդակցային միացման ծառայություն-
ներ. տվյալների բազաներից, ինտերնետից եւ այլ 
էլեկտրոնային ցանցերից թվային աուդիո, վիդեո 
եւ տվյալների վեբկայքերին մուտքի տրամադրում. 
հեռահաղորդակցական եւ հաղորդակցական 
տվյալների բազաների ծառայություններ, մասնա-
վորապես օգտագործողների կողմից սերվերից
եւ ցանցից թվային տեղեկատվության բեռնում 

տվյալների անհատական բազաների մեջ. այլ 
օպերատորներին մուտքի տրամադրում հեռահա-
ղորդակցական բազաներ. տվյալների բազաներին, 
համակարգչային տեղեկագրերին, համակարգչային 
ցանցերին եւ ինտերակտիվ համակարգչային կապի 
ցանցերին մուտքի ժամանակի տրամադրում եւ 
վարձակալություն. վերոհիշյալ ծառայությունների 
վերաբերյալ խորհրդակցություն, տեղեկատվություն 
եւ խորհրդատվություն։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20071421 (111) 13443
(220) 21.12.2007 (151) 18.11.2008
 (181) 21.12.2017
(730) Թեքիլա Քուերվո, Ս.Ա. դե Ց.Վ. , MX
(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, թեքիլա, թե-

քիլային լիկյորներ, ալկոհոլային կոկտեյլներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20071422 (111) 13444
(220) 21.12.2007 (151) 18.11.2008
 (181) 21.12.2017
(730) Թեքիլա Քուերվո, Ս.Ա. դե Ց.Վ. , MX
(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, թեքիլա, 

թեքիլային լիկյորներ, ալկոհոլային կոկտեյլներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20080113 (111) 13445
(220) 11.02.2008 (151) 18.11.2008
 (181) 11.02.2018
(730) Վոդաֆոն Գրուփ Փլք , GB
(540) 

(511) (510)
դաս 9. հեռահաղորդակցական, շարժական 

հեռահաղորդակցական, հեռախոսային եւ հա-
ղորդակցական սարքեր եւ սարքավորումներ. 
շարժական հեռահաղորդակցական լրակազմ, 
այդ թվում խոսափողեր. տվյալների հաղորդման 
սարքեր եւ սարքավորումներ. կոդավորված 
տվյալների, տեքստերի, ձայնային տվյալների, 
գրաֆիկական պատկերների կամ տեսատվյալ-
ների կամ այդ ֆորմատների համակցությունների 
տեսքով տեղեկատվության մշակման, հաղորդման, 
պահման, գրանցման, ընդունման եւ որոնման 
համար սարքեր եւ սարքավորումներ. պատկերների 
եւ ձայնի հաղորդման սարքեր. հեռահաղորդակ-
ցական ցանցերի եւ հեռահաղորդակցական 
սարքերի համար նախատեսված ծրագրային 
դրայվերներ. մոդեմներ. հեռահաղորդակցական, 
հեռախոսային եւ հաղորդակցական սարքերի 
եւ սարքավորումների ակտիվացման համար
թոքեններ (նույնականացման միջոցներ, քարտեր, 
ժետոններ). կոդավորված քարտեր. բանական 
քարտեր. կրիչներ տվյալների, պատկերների եւ 
ձայնի պահման համար. մեքենաներով ընթեռնելի
տեղեկատվության կրիչներ. համակարգիչներ, 
ներառյալ լեփթոփեր եւ նոութբուքեր. էլեկտրոնա-
յին անձնական օրգանայզերներ. անձնական 
թվային քարտուղարներ (PDA). համակարգչային 
ապարատային արտադրանք. բոլոր վերը նշված 
ապրանքների մասեր եւ կցամասեր՝ ընդգրկված 
դաս 9-ում. համակարգչային ծրագրային արտա-
դրանք, ներառյալ համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք տվյալների որոնման համար. Ինտեր-
նետից բեռնվող համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք. 

դաս 38. հեռահաղորդակցական ծառայու-
թյուններ, շարժական եւ անշարժ հեռահաղոր-
դակցական ծառայություններ. շարժական եւ ան-
շարժ հեռահաղորդակցական ցանցերի ծառայու-
թյուններ. հեռահաղորդակցական պորտալների 
ծառայություններ. Ինտերնետ պորտալների 
ծառայություններ. հեռախոսային, արբանյա-
կային, բջջային եւ ռադիոկապի ծառայություն-

ներ. հեռահաղորդակցական, ռադիո, ռադիո-
հեռախոսային եւ ռադիոֆաքսիմիլային սարքերի
վարձույթ, լիզինգ եւ վարձակալություն. ռադիո, 
հեռահաղորդակցական եւ արբանյակային կապի 
միջոցով տվյալների փոխանակում. անսարքության, 
կորստի կամ հափշտակման դեպքում փոխարին-
վող հեռահաղորդակցական սարքերի տրամա-
դրում ժամանակավոր օգտագործման համար. 
հեռահաղորդակցական ցանցերի եւ սարքերի 
վերաբերյալ աջակցող հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ, ընդգրկված դաս 38-ում. դեպի 
Ինտերնետ, համակարգչային ցանցեր կամ համա-
կարգչային տվյալների բազաներ մուտքի տրա-
մադրում. տեղեկատվության (ներառյալ վեբ 
էջերի), համակարգչային ծրագրերի եւ այլ տվյալ-
ների հեռահաղորդում. էլեկտրոնային փոստի 
ծառայություններ. անվտանգ հաղորդակցման 
կապուղիների տրամադրում. հեռախոսային եւ 
հեռահաղորդակցական սարքերի եւ սարքա-
վորումների վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում եւ հաղորդակցական սարքերի եւ 
սարքավորումների նույնականացման համար
տեղեկատվության տրամադրում. հաղորդագրու-
թյունների ծառայություններ, մասնավորապես 
հաղորդագրությունների ընդունում եւ ուղարկում 
տեքստային, լսա-, գրաֆիկական պատկերների 
կամ տեսա- ֆորմատների, կամ դրանց համակցու-
թյան ձեւով. հեռահաղորդակցությանը վերաբերող 
տեղեկատվական ծառայություններ, որոնք տրա-
մադրվում են հեռահաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով. վերը նշված ծառայությունների, ցանցերի 
եւ սարքերի վերաբերյալ տեղեկատվության տրա-
մադրում.

դաս 42. համակարգչային ծրագրավորում եւ 
համակարգչային ծրագրերի նախագծում. համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանքի եւ ծրա-
գրերի տեղակայում, սպասարկում եւ նորացում. 
համակարգչային տվյալների բազաներից, 
Ինտերնետից կամ այլ էլեկտրոնային ցանցերից 
տեղեկատվության տրամադրում սույն դասում 
ընդգրկված ծառայությունների վերաբերյալ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080221 (111) 13446
(220) 13.03.2008 (151) 18.11.2008
 (181) 13.03.2018
(730) Պրոիզվոդստվեննոյե Ռեսպուբլիկանսկոյե 

ՈՒնիտարնոյե Պրեդպրիյատիե “Օպիտնիյ 
զավոդ “Նեման” , BY
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(540) 

(511) (510)
դաս 12. ավտոբուսներ։

(740) Ա. Թումանյան
____________________

(210) 20080243 (111) 13447
(220) 14.03.2008 (151) 18.11.2008
 (181) 14.03.2018
(730) Էլի Լիլի ընդ Քամփնի , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական եւ բուժական պատ-

րաստուկներ կենտրոնական նյարդային համա-
կարգի հիվանդությունների եւ խանգարումների 
բուժման համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080251 (111) 13448
(220) 19.03.2008 (151) 18.11.2008
 (181) 19.03.2018
(730) “Հայր եւ որդի Երիցյաններ” ՍՊԸ, Երեւան, 

Փափազյան 21, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ եւ կարմիր
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 35. առեւտուր։

____________________

(210) 20080279 (111) 13449
(220) 26.03.2008 (151) 18.11.2008
 (181) 26.03.2018
(730) “Սոնիմոլ” ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, Էջմիածին, 

Կիրովի 1/29, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ եւ սպիտակ 
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 30. ալյուր։

____________________

(210) 20080301 (111) 13450
(220) 03.04.2008 (151) 18.11.2008
 (181) 03.04.2018
(730) “Հայկհրահոս” ՍՊԸ, Երեւան, Երվանդ 

Քոչարի 1/3, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 35. առեւտուր։

____________________
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(210) 20080364 (111) 13451
(220) 18.04.2008 (151) 18.11.2008
 (181) 18.04.2018
(730) Բայեր Հելսքեյր ԼԼՔ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. բժշկական ախտորոշիչ ազդանյութեր՝ 

օրգանիզմում հեղուկի պարունակության անալիզի 
համար.

դաս 10. բժշկական ախտորոշման գործիքներ, 
որոնք նախատեսված են օրգանիզմում հեղուկի 
պարունակության անալիզի համար. բժշկական 
սարքեր՝ արյան նմուշներ ստանալու համար. ազդա-
նյութեր պարունակող կոնտեյներներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20080406 (111) 13452
(220) 30.04.2008 (151) 18.11.2008
 (181) 30.04.2018
(730) “ՍՊՍ Սիգարոն” ՍՊԸ, Երեւան, Հովհաննիսյան 

24, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
____________________

(210) 20080407 (111) 13453
(220) 30.04.2008 (151) 18.11.2008
 (181) 30.04.2018
(730) “ՍՊՍ Սիգարոն” ՍՊԸ, Երեւան, Հովհաննիսյան 

24, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
____________________

(210) 20080481 (111) 13454
(220) 19.05.2008 (151) 18.11.2008
 (181) 19.05.2018
(730) Ջեներալ Միլս Մարքեթինգ, Ինք. , US
(540) 

(511) (510)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. 

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

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

դաս 43. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080489 (111) 13455
(220) 20.05.2008 (151) 18.11.2008
 (181) 20.05.2018
(730) “Անկյունաքար” ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ 

Նորապատ, 5-րդ փ., 46տ., AM
(540) 

(511) (510)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ-

խական, լուսանկարչական, կինեմատոգրա-
ֆիա կան, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան եւ ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
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կամ վերահսկման սարքեր եւ գործիքներ. ձայ-
նի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
առեւտրի ավտոմատներ եւ կանխավճարով աշ-
խատող ապարատների մեխանիզմներ. դրա-
մարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ եւ 
համակարգիչներ. կրակմարիչներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղա-
յին նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչ-
ների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական եւ մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում։

____________________

(210) 20080506 (111) 13456
(220) 23.05.2008 (151) 18.11.2008
 (181) 23.05.2018
(730) “Սամվել Ք. Բաղդասարյան փրոդաքշն” ՍՊԸ, 

Երեւան, Դավիթ Մալյան 2, բն. 77, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ գույնով։
(511) (510)

դաս 41. մշակութային միջոցառումների
կազմակերպում։

____________________

(210) 20071032 (111) 13457
(220) 13.09.2007 (151) 24.11.2008
 (181) 13.09.2017
(730) “Հին Էրիվան Հոլդինգ” ՍՊԸ, Երեւան, Հյուսի-

սային պող. 2, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում եւ պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 41. մշակութա-լուսավորչական միջոցա-
ռումների եւ զվարճությունների ակումբներ, մշա-
կութա-լուսավորչական նպատակներով ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում, թանգարանների 
ծառայություններ (ներկայացումներ, ցուցա-
հանդեսներ), ուսումնա-դաստիարակչական 
ծառայություններ, հանգստի կազմակերպում, 
հանգստյան բազաներում զվարճությունների 
կազմակերպում, թատերականացված ներկայա-
ցումներ, սպորտային ճամբարներ, կազինոներ, 
մոլեխաղեր, գիշերային ակումբ-սրճարաններ, 
շոու-ծրագրեր.

դաս 43. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում։
(740) Է. Նահապետյան

____________________

(210) 20071178 (111) 13458
(220) 17.10.2007 (151) 24.11.2008
 (181) 17.10.2017
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

“Էֆիրնոյե” , RU
(540) 

(511) (510)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. մսի 

էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացված եւ 
ջերմամշակման ենթարկված մրգեր, բանջարեղեն, 
հատապտուղներ, ընկույզներ եւ սնկեր. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ եւ կաթնամթերք, 
այդ թվում`յոգուրտ, սննդային բուսական եւ կեն-
դանական յուղեր, այդ թվում` կարագ, փափուկ 
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կարագ, արեւածաղկի ձեթ, սոյայի ձեթ, կանճրակի 

յուղ, եգիպտացորենի ձեթ, խառնուրդային յուղեր, 

արմավենու յուղ եւ դրա զտամասեր, կակաոյի 

յուղ, դրա համարժեքները, բարելավիչները եւ 

նմանակները. սննդային բուսական եւ կենդանական 

ճարպեր , այդ թվում` մարգարին, ոչ լաուրինային 

տեսակի կարծր ճարպեր, հրուշակային ճարպեր 

շոկոլադե ապրանքների եւ կոնֆետների համար, 

լաուրինային տեսակի կարծր ճարպեր, փափուկ 

հրուշակային ճարպեր, տապակելու համար հալած 

ճարպեր, ճարպեր վաֆլիի եւ զովացուցիչ լցոնների 

համար, կաթնային ճարպի փոխարինիչներ.

դաս 30. սուրճ, թեյ ,  կակաո, շաքար, 

բրինձ, տապիոկա (մանիոկա). սագո, սուրճի 

փոխարինիչներ. ալյուր եւ հացահատիկային 

մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, 

պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 

փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, համեմունք

այդ թվում` սոուսներ, ներառյալ` մայոնեզ եւ 

կետչուպ. համեմունք. սառույց, բացառությամբ՝ 

կիսաֆաբրիկատների, պատրաստված մսից եւ 

խմորից.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 

գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 

գրասենյակային ծառայություններ, ապրանքների 

առաջխաղացում (երրորդ անձանց համար), այդ 

թվում` պարենային ապրանքների մանրածախ եւ 

մեծածախ առեւտուր.

դաս 43. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 

բնակատեղով ապահովում։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080217 (111) 13459
(220) 12.03.2008 (151) 24.11.2008

 (181) 12.03.2018

(730) “Բեսթ ջեներալ քոնսթրաքշն” ՍՊԸ, Արմավիրի 

մարզ, Վաղարշապատ, Չերնիշեւսկի 49, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 19. բետոնե շինանյութեր.
դաս 35. բետոնե շինանյութերի վաճառք։

____________________

(210) 20080220 (111) 13460
(220) 13.03.2008 (151) 24.11.2008
 (181) 13.03.2018
(730) Թերըքո Հըուլդինգս Լիմիտիդ , CY
(540) 

(511) (510)
դաս 1. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 

նպատակների համար. սոսինձներ թուղթ փակցնելու 
համար. սոսինձներ երեսպատման սալերի համար. 
պաշտպանող նյութեր աղյուսաշարվածքի համար. 
թաղանթանյութ (ցելյուլոզ). սոսնձող նյութեր 
բետոնի համար. խոնավությունից պաշտպանող 
պատրաստուկներ. հրակայուն պատրաստուկներ. 
արդյունաբերական քիմիկատներ. պաշտպանող 
նյութեր ցեմենտի համար. պաշտպանող նյութեր 
բետոնի համար. պաշտպանող նյութեր կղմինդրների
համար. քիմիական նյութեր ներկեր պատրաստելու
համար. պաշտպանող նյութեր քարե շարվածքի 
համար. լուծիչներ լաքերի համար. սոսինձներ 
պաստառների համար. քիմիկատներ ցեմենտին
անջրանցիկություն հաղորդելու համար.

դաս 2. մանրէասպան ներկեր. պատվածքներ 
(ներկեր) տանիքի տոլի համար. պատվածքներ 
(ներկեր). փայտից ստացված ներկանյութեր. 
արծնաներկեր. էմալներ (արծնալաքեր). լաքեր. 
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ներկեր. աղտոտումից պաշտպանող ներկեր. 
կապակցող պատրաստուկներ ներկերի համար. 
հրակայուն ներկեր. նոսրացուցիչներ ներկերի 
համար. պաշտպանող նյութեր փայտեղենի 
համար. ներկաստառման միջոցներ. արծնուկներ. 
կրակաթ. սեւեռակայիչներ ջրաներկերի համար. 
պատվածքներ (ներկեր) փայտեղենի համար. 
ներկեր փայտեղենի համար.

դաս 19. բիտում. բիտումային տանիքա-
պատվածքներ. բիտումային նյութեր շինարա-
րության համար. շինանյութ. ցեմենտ. հրակայուն 
ցեմենտային պատվածքներ. քսվածքներ (ծեփեր). 
բետոն. բետոնե շինարարական տարրեր. ոչ 
մետաղյա շինանյութ. ցեմենտային շաղախներ. 
գիպս. շինարարական շաղախներ. գիպս ներքին 
աշխատանքների համար. նյութեր ճանապար-
հային պատվածքների համար. կապակցանյութեր 
ճանապարհային պատվածքների նորոգման 
համար. նյութեր ճանապարհների պատրաստման 
եւ պատման համար. կապակցանյութեր աղյուսների 
կամ աղյուսաշարվածքի (քարեշարվածքի) պատ-
րաստման համար. թրծակավ. երեսպատման 
սալեր։
(740) Ռ. Քալաշյան

____________________

(210) 20080354 (111) 13461
(220) 17.04.2008 (151) 24.11.2008
 (181) 17.04.2018
(730) “Հոկտեմբերյանի կոնյակի գործարան” ՓԲԸ, 

Արմավիրի մարզ, գյուղ Այգեւան, AM
(540) 

(526) “ՀՈԿՏԵՄԲԵՐՅԱՆ” եւ “ՇԱՐԴՈՆԵ” անվա-
նումներն ինքնուրույն պահպանության օբ-
յեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ եւ բաց դարչ-
նագույն, կապույտ, կանաչ, շագանակագույն, 
սպիտակ եւ սեւ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. “Շարդոնե” տեսակի խաղողից 

պատրաստված գինի։
____________________

(210) 20080359 (111) 13462
(220) 18.04.2008 (151) 24.11.2008
 (181) 18.04.2018
(730) “Սովռանո” ՍՊԸ, Երեւան, Թումանյան 20-

1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

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

____________________

(210) 20080360 (111) 13463
(220) 18.04.2008 (151) 24.11.2008
 (181) 18.04.2018
(730) “Սովռանո” ՍՊԸ, Երեւան, Թումանյան 20-

1, AM
(540) 
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(511) (510)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-
րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց։

____________________

(210) 20080442 (111) 13464
(220) 12.05.2008 (151) 24.11.2008
 (181) 12.05.2018
(730) “Էյ էմ Սերվիս” ՍՊԸ, Գյումրի, Շահինյան 

4ա, բն.16, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. տպագրական արտադրանք, թղթա-

գրենական պիտույքներ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հրատարակչություն։

____________________

(210) 20080521 (111) 13465
(220) 30.05.2008 (151) 24.11.2008
 (181) 30.05.2018
(730) “Պռոքսի” ՍՊԸ, Երեւան, Արաբկիրի 19 փ., 

4-րդ շ., 53 բն., AM
(540) 

(526) “PR AGENCY” արտահայտությունն ինքնու-
րույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ գույնով։
(511) (510)

դաս 35. գովազդային ծառայությունների 
մատուցում։

____________________

(210) 20080549 (111) 13466
(220) 10.06.2008 (151) 24.11.2008
 (181) 10.06.2018
(730) “Նեո կոմպյուտեր թեքնոլոջիս” ՍՊԸ, Երեւան, 

Չարենցի 9, բն. 21, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ-

խական, լուսանկարչական, կինեմատոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան եւ ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր եւ գործիքներ. ձայ-
նի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
առեւտրի ավտոմատներ եւ կանխավճարով աշ-
խատող ապարատների մեխանիզմներ. դրա-
մարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ եւ 
համակարգիչներ. կրակմարիչներ.

դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական ծառա-
յություններ եւ հետազոտություններ եւ դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ եւ հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների եւ ծրագրերի մշակում 
եւ կատարելագործում։

____________________

(210) 20080574 (111) 13467
(220) 13.06.2008 (151) 24.11.2008
 (181) 13.06.2018
(730) “Պաքսան-Երեւան” ՓԲԸ, Երեւան, Արին -

Բերդի 3-րդ նրբանցք 7/3, AM
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(540) 

(511) (510)

դաս 3. լվացող, մաքրող միջոցներ։

____________________

(210) 20081186 (111) 13468

(220) 10.11.2008 (151) 24.11.2008

 (181) 10.11.2018

(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” ՍՊԸ, Մասիս, 

Մասիս կայարան, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, բաց եւ 

մուգ վարդագույն, բաց եւ մուգ մոռագույն եւ 

սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։

____________________

(210) 20081187 (111) 13469

(220) 10.11.2008 (151) 24.11.2008

 (181) 10.11.2018

(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” ՍՊԸ, Մասիս, 

Մասիս կայարան, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սեւ, մոխրագույն, 
կարմրաշագանակագույն եւ սպիտակ գու-
նային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
____________________
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(210) 20081188 (111) 13470
(220) 10.11.2008 (151) 24.11.2008
 (181) 10.11.2018
(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” ՍՊԸ, Մասիս, 

Մասիս կայարան, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, բաց եւ 

մուգ օխրա, բրոնզագույն, կապույտ, սեւ եւ 

սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։

____________________

(210) 20081189 (111) 13471

(220) 10.11.2008 (151) 24.11.2008

 (181) 10.11.2018

(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” ՍՊԸ, Մասիս, 

Մասիս կայարան, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է արծաթագույն, 
կապույտ, սեւ եւ սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի.

____________________

(210) 20081190 (111) 13472

(220) 10.11.2008 (151) 24.11.2008

 (181) 10.11.2018

(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” ՍՊԸ, Մասիս, 

Մասիս կայարան, AM
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(540) (526) “ՔԱՐԱՀՈՒՆՋ” բառն ինքնուրույն պահպա-

նության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, մոխրագույն, 

կարմիր, նարնջագույն, սեւ եւ սպիտակ 

գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի.

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների

գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

4351   22.05.2018  Գոլդեն Լեյդի Քոմփանի Ս.պ.Ա., IT

4571   17.07.2018  Փրոմեթրիք Ինք., Դելավերի նահանգ, US

4752   16.12.2018  Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր    

       Քորփորեյշն), JP

4753   16.12.2018  Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր    

       Քորփորեյշն), JP

4754   16.12.2018  Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր    

       Քորփորեյշն), JP               

4755   28.12.2018  Սկանդինեյվն Էըրլայնս Սիսթմ Դանիա-Նորվեգիա-Շվեդիա, SE

4767   13.10.2018  Բրիջսթոուն Քորփորեյշն, JP

4792   08.12.2018  Յանսսեն Ֆարմասյութիքա Ն.Վ., BE

4793   15.12.2018  Լորել Բենք Մշինզ Քո., ԼԹԴ., JP

4801   20.10.2018  Ֆլեյշմեն-Հիլարդ Ինք., US

4820   16.10.2018  Կոպարբերգս Բրիգերի ԱԲ, SE

4823   22.12.2018  Սքայ Սփիրիթս, ԼԼՔ, US

4907   10.11.2018  “Սալյուտ ԿՕ” ՍՊԸ, Երեւան, Սայաթ-Նովա 26, AM

4909   14.12.2018  Վայսրոյ Ֆայնենշլ Սըրվիսիզ Լիմիթիդ, GB

4957   04.02.2019  Մերք ընդ Քո., Ինք., Նյու Ջերսիի նահանգ, US

4991   08.12.2018  Քիմբերլի-Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US

5065   16.11.2018  Օրիոն Քորփորեյշն, FI

5073   26.10.2018  “Կերամիկա” ՍՊԸ, Երեւան, Չարենցի 7, AM

5228   09.12.2018  Ե.Ի. Դյու Փոն դե Նեմուր ընդ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)

Երկարաձգված 

ժամկետը

(730)

Նշանի սեփականատերը, 

հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

УКАЗАТЕЛИ
ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

УКАЗАТЕЛИ
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

B21D 22/00 2179 A2

B60T 8/00 2180 A2

C07D 211/00 2181 A2

C08F 20/00 2182 A2

C09B 1/00  2183 A2

C12G 1/00 2184 A2

C23C 14/00   2185 A2 

C23C 14/08 2185 A2

E21C 41/00  2186 A2

F24H 6/00  2187 A2

G01R 29/10  2188 A2



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի եւ ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 եւ լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

 Գրանցում No  820

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No   4928, 4929

73 (1) Զիջող  Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ 
Օտվետստվեննոստյու “Պալիսանդր”

OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI 
OTVETSTVENNOSTJU “Palisandr”, Rossia, 197136, 
Sankt-Peterburg, ul. Ordinarnayai, 5-4H-A, RU

73 (2) Ստացող   Էկոֆարմ Փեթընթ Մենիջմընթ ԱԳ

ECOPHARM PATENT MANAGEMENT AG, 
Haldenstrasse 5, Baar, CH-6342, Switzerland, CH

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                           05.11.2008
________________________

Գրանցում No  821

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No  4015
73 (1) Զիջող   Ռայքր Լբորաթըրիզ, Ինք., 
Դելավերի նահանգ

RIKER LABORATORIES, INC., a Delaware 
corporation, 3M  Center, 2501 Hudson Road, St. 
Paul, Minnesota, U.S.A., US

73 (2) Ստացող 3Մ Քամփնի, Դելավերի Նահանգ

3M COMPANY, a Delaware Corporation, 3M 
Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota 
55114, U.S.A., US

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                           05.11.2008
________________________

Գրանցում No  822

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 4571

73 (1) Զիջող  Փրոմեթրիք Հոլդինգզ ԼԼՔ, 
Դելավերի նահանգ

PROMETRIC HOLDINGS LLC, a Delaware 
corporation, One Corporate Commons, 100 West 
Commons Boulevard, Suite 435,  New Castle, DE 
19720 USA, US

73 (2) Ստացող  Թեսթ Սենթըր, ԼԼՔ, Դելավերի 
Սահմանափակ  Պատասխանատվությամբ 
Ընկերություն

TEST CENTER, LLC, a Delaware Limited Liability 
Company, 1501 S. Clinton Street, Baltimore, 
Maryland 21224, USA, US

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                           12.11.2008
________________________

 

Գրանցում No  823

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No   5816, 8793, 9719

73 (1) Զիջող   Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ 

Օտվետստվեննոստյու “Մոդուս”

OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI 

OTVETSTVENNOSTJU “MODUS”, 143900, 

Rossia, Moskovskaya oblast, g. Balashikha, ul. 

Nekrasova 8, RU

73 (2) Ստացող   Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ 

Օտվետստվեննոստյու “Պառլամենտ

Դիսթրիբյուշն’’
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OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI 

OTVETSTVENNOSTJU 

“PARLIAMENT DISTRIBUTION”, 143956, Rossia, 

Moskovskaya oblast, g. Balashikha, mikrorayon 

Saltikova, ul. Popovka, vladeniye 

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                          12.11.2008

________________________

Գրանցում No  824

Ապրանքային նշանի լիցենզ

(11) Վկայական   No 2878, 2916, 4373, 6692, 

6693, 6694, 6695, 7292, 9164, 9671, 

73 (1) Լիցենզատու   “Գրանդ տոբակո” 

հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ   Երեւան, 

Շահամիրյանների 22, AM

73 (2) Լիցենզառու  “Ինտերնեյշնլ Մասիս 

Տաբակ” ՍՊԸ Մասիս, Մասիս կայարան, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը   ապրանքային

 նշանների գրանցման գործողության ավարտը

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                         19.11.2008

________________________

Գրանցում No  825

Ապրանքային նշանի լիցենզ

(11) Վկայական No 8806
73 (1) Լիցենզատու  “Արտաշատ-Վինկոն”  ՓԲԸ
Արարատի մարզ, գյուղ Մխչյան, AM
73 (2) Լիցենզառու “Գետափի գինու գործարան” 
ՍՊԸ,  Վայոց ձորի մարզ, գյուղ Գետափ, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը       20.11.2010

Գործողության տարածքը      Հայաստանի

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                          20.11.2008

________________________

Գրանցում No 826

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No  4909, 5740, 8783, 8784, 
8785, 8787, 8788, 11386, 11387, 
արդյունաբերական նմուշ 185 S

73 (1) Զիջող  Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե 
Օբշչեստվո “Րեգիոն-ԷՄ”
ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO 
“REGION-AM”,  Dom 5, korpus 7, ulitsa 
Raspletina, Moskva 123060, Russia, RU

73 (2) Ստացող  Վայսրոյ Ֆայնենշլ Սըրվիսիզ  
Լիմիթիդ

 VICEROY FINANCIAL SERVICES LIMITED, 
Hipoint, Thomas  Street, Taunton, Somerset TA 6HB 
United Kingdom, GB

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                          21.11.2008
________________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на изобретения

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2029  08.05.2008
2026  14.05.2008

2041  16.04.2008

2043  25.04.2008

2053  28.04.2008

2060  23.04.2008

2062  28.04.2008

2085  26.04.2008

2137  12.04.2008

Արտոնագրի

համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на полезные модели

(за неуплату годовых госпошлин)

   94U   02.05.2008

Գործողության 
դադարեցման թվականը

Дата прекращения 
действия 

Արտոնագրի համարը

Номер
патента
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Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանների գրանցման գործողությունը վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին

Сведения
о досрочном прекращении действия регистрации товарных знаков

  2475   01.08.2008
  3489   01.08.2008
  4070   01.08.2008
13021   20.11.2008

Գործողության 
դադարեցման թվականը

Дата прекращения 
действия 

Վկայագրի համարը

Номер
удостоверения

Ուղղում

Поправка

 2008թ. №11 պաշտոնական տեղեկագրի «Գյուտեր» բաժնում №2166 արտոնագրին 
վերաբերող (72) կոդով նշված տեղեկություններում Ներսես Խաչատուրի Հակոբյանի փոխարեն 
պետք է լինի Խաչատուր Ներսեսի Հակոբյան։

В официальном бюллетене  №11 2008г., в разделе «Изобретения», в сведениях под кодом 
(72), касающихся патента  № 2166, вместо Нерсес Акопян должно быть Хачатур Акопян.

2008թ. №11 պաշտոնական տեղեկագրի «Գյուտեր» բաժնում №2173 արտոնագրին 
վերաբերող տեղեկություններում կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝  

(86)  «PCT/IB   2005003450, 18.11.2005»,  (87)  «WO2006/087601,  24.08.2006»,  (57)   երրորդ 
պարբերությունից հանել «պարունակող սարքով» բառերը։

В разделе «Изобретения» официального бюллетеня  №11 2008г. в сведениях, касающихся 
патента  № 2173 на русском языке, ввести следующие изменения:

(86)  “PCT/IB  2005003450, 18.11.2005”,   (87)  “WO2006/087601,  24.08.2006” 
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Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся 
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9

11 номер патента
13 код вида документа
 A1 основной патент на изобретение
 А2 предварительный патент на изобретение
 В2 патент на изобретение, ранее защищенное предварительным 
  патентом РА
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 приоритет по дате поступления дополнительных материалов
24 дата начала действия прав, представляемых патентом 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
42 дата представления заявки для всеобщего ознакомления
44  дата публикации сведений о предварительном патенте
45 дата публикации сведений обосновном 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
65 номер ранее опубликованного патентного документа
71 заявитель, код страны
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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(51) (2006)  (11) 2179 (13) A2
B21D 22/00

(21) AM20080028 (22) 14.03.2008
(42) 04.05.2008
(71) “Ереванский государственный университет” 
государственная некоммерческая организация 
(AM), Эрнест Назарян (AM)
(72) Эрнест Назарян (AM), Милета Аракелян (AM), 
Армен Маркосян (AM), Самвел Варданян (AM)

(73) “Ереванский государственный университет” 

государственная некоммерческая организация, 

0025, Ереван, Алек Манукян 1 (AM), Эрнест 

Назарян, 0079, Ереван, А. Микоян 2, кв. 23 (AM)

(54) Способ деформации фольги в жесткой 

матрице эластичным пуансоном

(57) Изобретение относится к способам изго-

товления тонкостенных пленок и оболочек из 

листового металла эластичным пуансоном

Деформацию листового металла осуществ-

ляют последовательно. На дно матрицы заранее 

помещают металлический вкладыш, имеющий 

форму выпуклой линзы, который тормозит рост 

деформации, и осуществляют предварительную 

деформацию, после чего металлический вкладыш 

удаляют и продолжают процесс деформации.

Обеспечивается увеличение соотношения 

глубины и максимального периметра получаемого 

тонкостенного изделия, 2ил.

_____________________

(51) (2006)  (11) 2180 (13) A2
B60T 8/00

(21) AM20080046 (22) 21.04.2008
(42) 02.06.2008
(71) Карен Саядян (AM), Гагик Ерицян (AM)

(72) Карен Саядян (AM), Гагик Ерицян (AM)

(73) Карен Саядян, 0026, Ереван, Гарегин Нждеи 

24, кв. 19 (AM), Гагик Ерицян, 0114, Ереван, А. 

Бабаджанян 93, кв. 20 (AM)

(54) Вспомогательная электродинамическая 
тормозная система
(57) Изобретение относится к автомобиле-
строению.

Вспомогательная электродинамическая 
тормозная система имеет электромагнитные 
катушки, которые взаимодействуют с якорями, 
при этом катушки соединены параллельно друг 
другу.

Обеспечивается возможность необходимого 
увеличения тормозного момента. 2 ил.

_____________________

(51) (2006)  (11) 2181 (13) A2
C07D 211/00

(21) AM20080064 (22) 22.05.2008
(42) 01.07.2008
(71) “Научно-исследовательский институт биотех-
нологии” ЗАО (AM)
(72) Ашот Сагиян (AM), Славик Дадаян (AM), 
Арпине Геолчанян (AM), Юрий Белоконь (RU)
(73) “Научно-исследовательский институт биотех-
нологии” ЗАО (AM)
(54) Галогензамещенные хиральные соеди-
нения-производные (S)-2-N-(N’-бензилпроли
л)аминобензофенона как реагенты для полу-
чения небелковых a-аминокислот и способ их 
получения

(57) Синтезированы галогензамещенные 
хиральные соединения - производные (S)-2-N-(N’-
бензилпролил)аминобензофенона, которые могут 
найти применение как реагенты в асимметрическом 
синтезе оптически активных небелковых a-
аминокислот, и предложен способ их получения. 

(S)- пролин подвергают взаимодействию 
с бен зилхлоридом или бензилфторидом, 
полученный хлор или фторзамещенный (S)-2- N-
бензилпролин при температуре 0°C подвергают 
хлорангидрированию пентахлоридом фосфора 
(PCl5) в среде хлористого метилена (CH2Cl2), при 
мольном соотношении PCl5 и замещенного (S)-
2-N-бензилпролина, равном 1:1,1, после чего 

Сведения о выданных патентах
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хлорангидрид подвергают конденсации с 2-
аминобензофеноном с получением хлор или 
фторзамещенного хирального соединения - (S)-
2-N-(N’-хлорбензилпролил)аминобензофенона
 или (S)-2-N-(N’-фторбензилпролил)аминобензо
фенона.

Расширяется ассортимент хиральных сое-
динений, повышается их выход.
(74) Р. Давтян

_____________________

(51) (2006)  (11) 2182 (13) A2
C08F 20/00

(21) AM20080074 (22) 11.06.2008
(42) 01.07.2008
(71) Межлум Ерицян (AM)
(72) Рая Карамян (AM), Валентина Ерицян (AM), 
Роберт Ядоян (AM)
(73) Межлум Ерицян, 0062, Ереван, Галшоян 28, 
кв. 21 (AM)
(54) Способ получения водопоглощающего 
сополимера и композиция, содержащая водо-
поглощающий сополимер
(57) Изобретение относится к высокомолеку-
лярным соединениям, в частности, к способам 
получения водопоглощающих сополимеров и к 
водопоглощающим композициям на их основе и 
может найти применение в сельском хозяйстве. 
Мономеры - акриловая кислота, натриевая соль 
акриловой кислоты, акриламид и 1,3,5-три(акрила
мидил)метилизоцианурат подвергают сополимери-
зации в водной среде при нагревании в присутствии 
персульфата аммония. Процесс проводят при 
массовом соотношении акриловая кислота : 
натриевая соль акриловой кислоты : акриламид : 
1,3,5- три(акриламидил)метилизоцианурат, равном 
21,6: (0,36-1,41) : (5,0-6,05) : (1,4-1,89). 

Водопоглощающая композиция включает, 
масс.%: сополимер – 1.0-5.0, глинистую почву - 
11.3-15.9 и воду - 83.1-84.1. 

Упрощается способ получения сополимера 
и улучшаются водопоглощающие свойства 
композиции.

_____________________

(51) (2006)  (11) 2183 (13) A2
C09B 1/00

(21) AM20080075 (22) 17.06.2008
(42) 01.07.2008
(71) Владимир Овчиян (AM), Мелида Костандян 
(AM), Цолак Степанян (AM)
(72) Владимир Овчиян (AM), Мелида Костандян 
(AM), Цолак Степанян (AM)
(73) Владимир Овчиян, 0012, Ереван, Сундукян 28а, 
кв.35 (AM), Мелида Костандян, 0012, Ереван, Вагр. 
Папазяна 16а, кв. 66 (AM), Цолак Степанян, 0051, 
Ереван, 2-ой пер. проспекта Комитаса, 15 (AM)
(54) Силикатная органическая краска
(57) Изобретение относится к составам покрытий, 
в частности, к модифицированным органическими 
веществами силикатным органическим краскам 
на основе высокомодульного жидкого стекла, 
которые могут найти применение для защиты 
металлов от коррозии. Краска включает, масс.%: 
пленкообразователь – 62.0-78.0, модификатор – 
10.8-15.3, краситель – 14.0-18.0.

Модификатор представляет собой смесь, 
содержащую 1.8-2.7% этинолевого лака, 0.18-

0.27% эпоксидной смолы, 4.0-6.0% льняного 

масла, 1.0-1.2% канифоли, 0.8-1.2% полифосфата 

натрия и 3.1-3.9% мочевины.

Повышаются защитные свойства покрытий 

на основе краски.

_____________________

(51) (2006)  (11) 2184 (13) A2

C12G 1/00

(21) AM20080032 (22) 20.03.2008

(42) 01.04.2008

(71) Лусине Шагинян (AM)

(72) Александр Самвелян (AM), Лусине Шагинян (AM)

(73) Лусине Шагинян, 0075, Ереван, Ростовян 
36, кв.4 (AM)
(54) Способ получения игристого мускатного 
вина
(57) Мускатный виноград сорта Айвазяни Вар-
дабуйр замораживают при температуре -12…-
18°C, перерабатывают и получают виноматериал. 
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Отдельно готовят тиражный и экспедиционный 
ликеры. К виноматериалу и тиражному ликеру 
добавляют разводку чистой культуры дрожжей. 
Полученную тиражную смесь разливают в бутылки 
и подвергают вторичному брожению и выдержке 
сроком от 6 месяцев до 3 лет. После выдержки 
осуществляют осветление вина (ремюаж), удаление 
осадка (дегоржаж) и добавляют экспедиционный 
ликер.

Улучшается качество игристого мускатного 
вина.

_____________________

(51) (2006)  (11) 2185 (13) A2 
C23C 14/00
C23C 14/08

(21) AM20080020 (22) 25.02.2008
(42) 02.06.2008
(71) “Ереванский государственный университет” 
государственная некоммерческая организация (AM)
(72) Гарник Григорян (AM), Айк Бегларян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет” 
государственная некоммерческая организация, 
0025, Ереван, Алек Манукян 1 (AM)
(54) Способ осаждения окиси цинка на поверх-
ности пористых материалов
(57) Изобретение относится к способам покрытия 
поверхности материалов, в частности, к способу 
осаждения окиси цинка на поверхности пористых 
материалов и может найти применение для 
получения катализаторов и адсорбентов. 

Покрытие осуществляют посредством пере-
носа окиси цинка из одной температурной зоны 
в другую в результате образования и разложения 
промежуточного газообразного соединения. 

В реактор, с помещенной в нем окисью 
цинка, при давлении 950-1013.25гПа подают 
газовую смесь азота и паров воды, температуру 
реактора поддерживают в интервале 55-65°С. 
Образовавшееся промежуточное соединение- 
гидрат окиси цинка- потоком газа переносят во 
второй реактор, в котором помещена подложка. 
Температуру второго реактора поддерживают в 
интервале 140-150°С. При соприкосновении с 
твердой поверхностью подложки промежуточное 
соединение разлагается с выделением окиси 
цинка. 

Упрощается способ, обеспечивается взры-
вобезопасность.

_____________________

(51) (2006)  (11) 2186 (13) A2
E21C 41/00

(21) AM20080058 (22) 07.05.2008
(42) 02.06.2008
(71) Максим Акопян (AM), Борик Мкртчян (AM)
(72) Максим Акопян (AM), Борик Мкртчян (AM), 
Ашот Маргарян (AM), Карен Мкртчян (RU), Ваге 
Акопян (AM), Акоп Акопян (AM)

(73) Максим Акопян, Марз Сюник, Каджаран, 

Чаренц 5, кв.4 (AM), Борик Мкртчян, Ереван, пр. 

Гая 4, кв.109 (AM)

(54) Способ формирования устья рудоспуска 
открытого карьера
(57) Изобретение относится к горной промыш-
ленности, в частности, к способам формирования 
устья рудоспуска открытого карьера и может 
быть использовано на заключительном этапе 
эксплуатации открытых карьеров при транс-
портировании руды с уступов карьера по карьер-
ным рудоскатам и рудоспуску к подземным 
штольням. 

Проходят карьерный рудоспуск, формируют 

уступы карьера, на нижних уступах формируют 

разгрузочные площадки, проходят рудоскаты 

карьера в форме сектора, разгрузочные площадки 

посредством рудоскатов соединяют со стволом 

рудоспуска на уровне ниже отметки нижнего 

уступа, по меньшей мере на удвоенную высоту 

уступа. 
Сокращаются транспортные затраты, увели-

чивается полезный объем рудоспуска.
_____________________

(51) (2006)  (11) 2187 (13) A2

F24H 6/00 

(21) AM20070110 (22) 16.10.2007

(42) 01.07.2008

(71) Генрик Мхитарян (AM), Ваге Мхитарян (AM), 

Арам Мелконян (AM)

(72) Генрик Мхитарян (AM), Ваге Мхитарян (AM), 

Арам Мелконян (AM)

(73) Генрик Мхитарян, 0029, Ереван, 7-я улица кв. 

Силикян, 23 (AM), Генрик Мхитарян, 0029, Ереван, 

7-я улица кв. Силикян, 23 (AM), Арам Мелконян, 
0029, Ереван, 7-я улица кв. Силикян, 23 (AM)
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(54) Комплексная установка для образования 
потока воздуха
(57) Изобретение относится к области энерге-
тики.

Комплексная установка для образования 
потока воздуха имеет туннельные ниши для 
потоков холодного и горячего воздуха, выше 
туннельных ниш установлено водохранилище, а 
также хранилище нагретой воды.

Туннельная ниша для потока горячего 
воздуха установлена наклонно по отношению 
к горизонтальной поверхности, а внутри тун-
неля для потока горячего воздуха по его дли-
не зигзагообразно установлены ячеистые 
теплообменники. Входная часть туннельной ниши 
для потока холодного воздуха присоединена к 
выходу туннельной ниши для потока горячего 
воздуха, а его выходная часть сужена.

Упрощается конструкция и снижается себес-
тоимость изготовления, 2 ил.

_____________________

(51) (2006) (11) 2188 (13) A2
G01R 29/10

(21) AM20080051 (22) 30.04.2008
(42) 01.07.2008
(71) Парис Геруни (AM), Ваагн Геруни (AM)

(72) Парис Геруни (AM), Ваагн Геруни (AM)
(73) Парис Геруни, 0009, Ереван, Терьян 19, кв. 
13 (AM), Ваагн Геруни, 0009, Ереван, Терьян 19, 
кв. 13 (AM)
(54) Устройство измерения отражения радио-
волн от пассивных объектов
(57) Изобретение относится к устройствам изме-
рения эффективных площадей радиоотражения 
пассивных объектов и может быть использовано 
для измерения и регулирования свойств пассивных 
объектов при обработке их поверхностей.

Устройство содержит СВЧ генератор, ряд 
излучающих антенн, измерительный зонд и 
механизм его передвижения, СВЧ приемник и 
компьютер. СВЧ генератор подключен к излу-
чающим антеннам, неподвижно установленным 
параллельно к оси объекта, и к СВЧ приемнику. 
Механизм передвижения измерительного зон-
да выполнен с возможностью обеспечения 
передвижения в горизонтальном и вертикальном 
направлениях. Компьютер подключен к СВЧ 
приемнику. При измерениях устройство уста-
новлено в прилегающей области измеряемого 
пассивного объекта. 

Упрощаются конструкция устройства и про-
цесс измерения, сокращается длительность 
измерений, 2 ил.

_____________________
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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 Լիբիայի Արաբական 
 Ջամահիրիա
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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