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Գյուտերին վերաբերող մատենագիտական տվյալների

նույնականացման միջազգային կոդերը

ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի

 11 արտոնագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը 

 A գյուտի արտոնագիր 

 B արտոնագրաունակության մասին եզրակացություն 

21 հայտի համարը

22 հայտի ներկայացման թվականը

23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը

31 առաջին հայտի համարը

32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը

33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
 հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)

54 գյուտի անվանումը

56 տեղեկատվության աղբյուրներ

57 գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը

62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը եւ ներկայացման թվականը, 

 որից զատված է տվյալ հայտը

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

56



ԳՅՈՒՏԵՐ

6

ՄԱՍ 1
 

6

ԳՅՈՒՏԵՐ
№ 4 

2 6 . 0 4 . 2 0 1 0

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2009)  (11) 2364 (13) A

B21B 17/00

(21) AM20090168 (22) 29.12.2009

(45) 26.04.2010

(71) «Հայաստանի պետական Ճարտարագիտական 

համալսարան» պետական ոչ  առևտրային կազ-

մակերպություն (AM)

(72) Արփենիկ Սոսի Բաբայան (AM),  Ստեփան 

Շմավոնի Խրիստաֆորյան (AM), Ֆելիքս Հա րու-

թյունի Փարիկյան (AM), Բորիս Սերգեյի Բալա-

սանյան (AM)

(73) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտա կան 

համալսարան» պետական ոչ առևտրային  կազ-

մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM)

(54) Մետաղական մակերևույթների գրտնակման 

եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է մետաղների մեխա-

նիկական մշակմանը, մասնավորապես, մեքենա-

մասերի մետաղական  մակերևույթների գրտնակ-

ման եղանակին։

Մեքենամասը տեղադրում են հաստոցի 

իլի վրա՝ իր առանցքի շուրջը պտտվելու հնա-

րավորությամբ։ Հոլովակավոր կամ  գնդի կա-

վոր գրտնակիչը տեղափոխում են պտտման 

առանցքին ուղղահայաց ուղղությամբ մինչև 

մշակվող մակերևույթի  հետ հպումը։ Որպես 

քսուքահովացնող տեխնոլոգիական միջավայր 

հանդիսացող մթնոլորտային օդի շիթը ուղղում են  

դեպի հպման գոտի։ Շարունակում են գրտնակիչի 

տեղափոխությունը մինչև անհրաժեշտ հպման 

ուժի առաջացումը,  այնուհետև գրտնակիչը 

տեղափոխում են մեքենամասի պտտման առանցքի 

ուղղությամբ։ Մթնոլորտային օդը մատուցում  են 

մշակման տեղամաս 0,01–0,2 ՄՊա ավելցուկա-

յին ճնշման տակ։ Օդի ծավալային ծախսը 0.008–

0.01 մ3/րոպ  սահմաններում է։ Մթնոլորտային օդի 

բաղա դրիչների տոկոսային հարաբերակցությունը 

փոխում են կախված մշակվող  մետաղից։

 Բարձրացվում է գրտնակման գործընթացի 

արդյունավետությունը, ապահովվում է բնապահ-

պանական մաքուր  տեխնոլոգիա։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2365 (13) A
C01F 7/38

(21) AM20080181 (22) 23.10.2008
(45) 26.04.2010 
(71) Սերոբ Նշանի Ենգիբարյան (AM), Գոհար 
Աշոտի Սուխուդյան (AM)
(72) Սերոբ Նշանի Ենգիբարյան (AM), Գոհար 
Աշոտի Սուխուդյան (AM)
(73) Սերոբ Նշանի Ենգիբարյան, 0051, Երևան, 
Գրիբոյեդովի 5ա, բն.44 (AM), Գոհար Աշոտի Սու-
խուդյան, 0083, Երևան, Գայի պող. 53, բն.3 (AM)
(54) Նեֆելինային ապարից արզնահողի ստաց-
ման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է ալյումինի արտադրու-
թյան բնագավառին, մասնավորապես՝  նեֆելինային 
ապարից արզնահողի ստացման եղանակներին։

Մանրացված նեֆելինային ապարից (ՆԱ), 
կաոլինային հումքից (ԿՀ), մանրացված կրա-
քարից և կալցինացված սոդայից պատրաստում 
են համասեռ բովախառնուրդ, եռակալում այն, 
եռակալվածքը մանրացնում են, ապա լուծա զա-
տում` ստանալով արզնահող, կալցինացված սոդա, 
պոտաշ և բելիտային շլամ։ Որպես կաոլինային 
հումք օգտագործում են կաոլինային խտանյութ 
(ԿԽ), բովախառնուրդին լրացուցիչ ավելացնում 
են նատրիումի հիդրոալյումասիլիկատի (ՆՀԱՍ)  
խտանյութ, բովախառնուրդի բաղադրամասերը 
վերցնում  են հետևյալ ՆԱ ։ ԿԽ ։ ՆՀԱՍ =  (0,3- 
0,5) ։ (0,2 - 0,3) ։ (0,3 - 0,5) զանգվածային հարա-
բերակցությամբ, իսկ լուծազատումը կատա րում են 
կաուստիկ և կալցինացված սոդայի լուծույթով։   

Բարձրացվում է եղանակի արտա դրողա-
կանությունը և արգասիքների կորզման աս-
տիճանը։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2366 (13) A
C12H 1/00

(21) AM20090092 (22) 24.07.2009
(45) 26.04.2010
(71) ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների 
ինստիտուտ (AM)
(72) Ռաֆիկ Բալասանյան (AM), Էդվարդ Հարու-
թյունյան (AM), Ռուդոլֆ Հովսեփյան (AM), Ռուբեն 
Սարգսյան (AM)
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(73) ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների 
ինստիտուտ (AM)
(54) Սպիրտի թորվածքի արագացված հասու-
նացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է գինեգործության 
արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ թունդ 
ալկոհոլային խմիչքների արտադրությանը և 
կարող է օգտագործվել գինու և նմանատիպ 
սպիրտների արագացված հնացման համար։

Սպիրտի թորվածքը մշակում են համ ու բուր-
մուն քաբեր նյութի առկայության պայմաններում  
անդրաձայնային ալիքների ազդեցությամբ։ Համ 
ու բուրմունքաբեր նյութն ստանում են նախապես 
կաղնու փայտի բնական լուծամզուքի տեսքով, որն 
ավելացնում են սպիրտի թորվածքին։

Բարձրացվում է խմիչքի որակը, ապահովվում 
է ժամանակի և միջոցների խնայում։
(74) Ա. Պետրոսյան

_____________________

(51) (2009)  (11) 2367 (13) A
C12N 1/20

(21) AM20090140 (22) 20.11.2009
(45) 26.04.2010
(71) Հրաչյա Գարեգինի Հովհաննիսյան (AM), 
Մարիա Մուշեղի Փաշայան (AM)
(72) Հրաչյա Գարեգինի Հովհաննիսյան (AM), 
Մարիա Մուշեղի Փաշայան (AM)
(73) Հրաչյա Գարեգինի Հովհաննիսյան, 0025, 
Երևան, Այգեստանի 9-րդ փող. 69, բն. 34 (AM), 
Մարիա Մուշեղի Փաշայան, 0015, Երևան, Գրիգոր 
Լուսավորիչի 12, բն. 42 (AM)
(54) Կաթնաթթու, ջրածնի պերօքսիդ և լակտա-
ցիններ արտադրող Lactobacillus crispatus 
MH08 շտամ
(57) Գյուտը վերաբերում է դեղագիտական կեն-
սա տեխնոլոգիային, մասնավորապես՝ առողջ 
կնոջ հեշտոցից անջատված  հակամանրէային 
բարձր ակտիվությամբ օժտված Lactobacillus 
crispatus MH08 շտամին և կարող կիրառվել պրո-
բիոտիկ  միկրոօրգանիզմների արտա դրո թյան 
մեջ, ինչպես նաև կանանց մոտ սեռավարակ-
ների կանխարգելման և վագինոզների  բուժման 
համար։ 

Lactobacillus crispatus MH08 շտամը սին-
թեզում է կաթնաթթու, ջրածնային պերօքսիդ 
և լակտացիններ, ճնշում է  պաթոգեն միկրո-

օրգանիզմների և վիրուսների աճը, մենստրուալ 
ցիկլերից և սեռական հարաբերություններից 

հետո արագ  վերականգնում է հեշտոցի թթվային 

pH-ը։ Շտամը անջատում են սեռահասուն առողջ 

կնոջ հեշտոցից վերցված քսուքներից,  կաթնային 

միջավայրում հարստացման եղանակով։

Գյուտը թույլ է տալիս շտամի հիման վրա 

ստեղծել նոր պրոբիոտիկ դեղաձևեր` մո միկ ներ, 

հաբեր, տամպոններ՝  հեշտոցային ին ֆեկցիաների 

կանխարգելման և բուժման նպա տակով։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2368 (13) A
C22C 1/02

(21) AM20090073 (22) 17.06.2009
(45) 26.04.2010
(71) Լազար Երեմի Սարգսյան (AM), Արգամ 
Արամի Մի քայելյան (AM), Հենրիկ Արամի Կարա-
պետ յան (AM)

(72) Լազար Երեմի Սարգսյան (AM), Արգամ 

Արամի Միքայելյան (AM), Հենրիկ Արամի Կարա-

պետյան (AM)

(73) Լազար Երեմի Սարգսյան, 0033, Երևան, 
Կոմիտասի պող. 1, բն.221 (AM), Արգամ Արամի 
Միքայելյան, 0014, Երևան, Մամիկոնյանց 2, բն.48 
(AM), Հենրիկ Արամի Կարապետյան, 0022, Երևան, 
Ավան–Առինջ 1–ին միկրոշրջյան 2/2, բն. 62 (AM)
(54) Պղնձի համաձուլվածքների լեգիրման 
եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է մետաղագործությանը, 

մասնավորապես՝ ցինկով, ալյումինով և այլ մե-
տաղ ներով լեգիրված պղնձի համաձուլվածք ների` 
արույր ների ստացման եղանակներին։

Պղինձը հալում են փայտածխի շերտի տակ, 
պղնձի հալույթն ապաօքսիդացնում են, որից հետո 
հալույթին ավելացնում են երկրորդային արույր։ 
Համաձուլվածքի ջերմաստիճանը հասցնում են 

մինչև 1140 – 1160°C, ապա լեգիրում են մագնեզիում 

և ալյումին պարունակող ЦАM 4-1 մակնիշի ցինկի 

համաձուլվածքի մետաղաջարդոնով և ձուլում։

Պարզեցվում է եղանակը, ստացվում են համա-

ձուլվածքներ մանրահատիկ բյուրեղային կառուց-

վածքով և կայուն ֆիզիկական ու մեխա նիկական 
հատկություններով։

_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

8

ՄԱՍ 1
 

8

ԳՅՈՒՏԵՐ
№ 4 

2 6 . 0 4 . 2 0 1 0

(51) (2009)  (11) 2369 (13) A 
F03D 3/00
F03D 7/00

(21) AM20090164 (22) 25.12.2009
 (45) 26.04.2010
(71) Հարութ Աջարյան (AM)
(72) Հարութ Աջարյան (AM)
(73) Հարութ Աջարյան, 0051, Երևան, Կոմիտասի 
50, բն.37 (AM)
(54) Ուղղաձիգ պտտման առանցքով հողմա-
տուրբին
(57) Գյուտը վերաբերում է հողմատուրբիններին, 
մաս նավորապես ուղղաձիգ պտտման առանց քով 
հողմատուբինների թևերի  կառուցվածքին։   

Հողմատուրբինն ունի հենարան, նրան 
միա  կցված անշարժ հողմաթևեր։ Հենարանին 
պտտման հնարավորությամբ  միակցված է ուղ-
ղաձիգ առանցքով տեղակայված լիսեռ, որին 
ձողերի միջոցով միակցված են շարժական 
հողմաթևերը։   

Շարժական հողմաթևերին արված են 
լայնական և երկայնական փորվածքներ, ընդ 
որում լայնական  փորվածքները կարող են 
ունենալ ինչպես ուղղանկյան, այնպես էլ կա-
նոնավոր վեցանկյան տեսք, իսկ նրանց լայնական  
կտրվածքները` ինչպես ուղղանկյան, այնպես էլ 
հավասարասրուն սեղանի տեսք։ Լայնական և 
երկայնական  փորվածքների լայնական կտրվածքն 
արված է կլորացված անկյուններով եռան կյան կամ 
հավասարասրուն  սեղանի տեսքով։  

Շարժական հողմաթևերի փորվածքների 
քանակը մեծ է մեկից, ընդ որում այդ փորվածքների 
միջև քայլը կարող է լինել  ինչպես հավասար զրոյի, 
այնպես էլ հաստատուն և հավասար փորվածքի 
լայնությանը կամ փոփոխական քայլով, ընդ  որում 
ամեն հաջորդ քայլը մեծ է նախորդից, իսկ դրանց 
միջև տարբերությունը հաստատուն է։

  Բարելավվում են հողմատուրբինի շարժական 
հողմաթևերի աերոդինամիկական բնութագրերը, 
8 նկ.։

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ
ՄՈԴԵԼՆԵՐ

ՕԳՏԱԿԱՐ
ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

11 արտոնագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը

  U օգտակար մոդելի արտոնագիր

21 հայտի համարը

22 հայտի ներկայացման թվականը

23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը

31 առաջին հայտի համարը

32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը

33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը

45 օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 

  հրապարակման թվականը

51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)

54 օգտակար մոդելի անվանումը

56 տեղեկատվության աղբյուրներ

57 օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը

62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը եւ ներկայացման թվականը, 

  որից զատված է տվյալ հայտը

71 հայտատուն, երկրի կոդը

72 օգտակար մոդելի 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



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1

11

№ 4 
2 6 . 0 4 . 2 0 1 0

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2009)  (11) 193 (13) U
F21S 8/00

(21) AM20090165U (22) 26.12.2009
 (45) 26.04.2010
(71) Վանյա Բաղդասարյան (AM)
(72) Վանյա Բաղդասարյան (AM)
(73) Վանյա Բաղդասարյան, 0007, Երևան, Գ. 
Նժդեհի 16, բն.29 (AM)
(54) Լուսադիոդային լուսատու (տարբե րակ ներ)
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է լուսատեխ-
նիկային։

 Լուսատուն ունի մետաղաթերթից պատ  -
րաստված իրան, դրա վրա ամրացված լուսա-
դիոդային լույսի աղբյուր և լուսացիր։ Լուսադիոդ-
ների և իրանի միջև կա ջերմահաղորդիչ շերտ։ 

Երկրորդ տարբերակում որպես լուսացիր 
են հանդիսանում լու սադիոդների վրա տեղակայ-
ված օպտիկական ոսպնյակները, ընդ որում, իրա-
նին ամրակցված է պաշտպանիչ դեկորատիվ 
կափարիչ։ 

Պարզեցվում է լուսատուի կառուցվածքը, 
պատրաստման տեխնոլոգիան և սպասարկումը, 
լավացվում է լուսադիոդների աշխատանքի 
ջերմային ռեժիմը, ընդլայնվում է օգտագործման 
ոլորտը, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 194 (13) U
G09F 27/00

(21) AM20090150U (22) 11.12.2009

(45)26.04.2010
(71) Սուրեն Քրմոյան (AM), Հայկ Սայադյան (AM)
(72) Սուրեն Քրմոյան (AM), Հայկ Սայադյան (AM)
(73) Սուրեն Քրմոյան (AM), Հայկ Սայադյան (AM)
(54) Ապրանքների և ծառայությունների գովազդ-
ման եղանակ
(57) Եղանակը վերաբերում է գովազդի բնա-
գավառին և կարող է օգտագործվել մարդու 
առողջությանը վերաբերող ապրանքների և ծա-
ռայությունների գովազդման համար։

Ըստ եղանակի ձևավորում են գովազդային 
տարածություն համակարգչով ծրագրավորված 
տեսա- և ձայնային տեղեկատվության միջոցով 
և վերարտադրում են այն հեռուստամոնիտոր-
ներով, տեսա- ձայնա- և թվային ազդանշանի 
վերարտադրման միջոցներով։ Տեղեկատվությունը 
թարմացնում են իրական ժամանակի ռեժիմում։ 
Գովազդում են մարդու առողջությանը վերա բե-
րող ապրանքներ ու ծառայություններ համա-
պատասխան մասնագիտացված հաստա տու-
թյունների ներսում և դրսում։ Գովազդային տեղե-
կատվությունը փոխանցում են տեսա- և ձայնային 
սարքավորումներին ու գովազդային ցանցային 
փլեյերներին։ Ապահովում են գովազդային 
նյութի, ձայնի պարամետրերի կամ մոնիտորի 
աշխատանքի ռեժիմի անձեռնմխելիությունը։

Պարզեցվում է եղանակը և ընդլայնվում են 
ապրանքների ու ծառայությունների գովազդման 
ֆունկցիոնալ հնարավորությունները։
(74) Ա. Պետրոսյան

_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11 վկայագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը

  S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր

21 հայտի համարը

22 հայտի ստացման թվականը

23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը

24 գրանցման թվականը

31 առաջնային հայտի համարը

32 առաջնային հայտի ներկայացման թվականը

33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը

51 արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 

  (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)

54 արդյունաբերական նմուշի անվանումը

55 արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)

71 հայտատուն(ները), երկրի կոդը

72 հեղինակը(ները), երկրի կոդը

73 իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը

74 արտոնագրային հավատարմատար
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№ 4 
2 6 . 0 4 . 2 0 1 0

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված 
արդյունաբերական նմուշների մասին

(51) 09-03 (11) 227 (13) S

32-00

(21) 20090035  (22) 23.12.2009

(31) 1564238-0001   (32) 29.06.2009   (33) EM  

       1564238-0002          29.06.2009       EM

(71) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ (US)

(72) Սայմոն Փենդրի (GB) Սթեֆ Հիսման (GB)

(73) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ (US)

(74) Հ. Դավթյան

(54) Գրաֆիկական խորհրդանիշ փաթեթվածքի 

համար (2 տարբերակ)

(55)

Պատկեր 1

Պատկեր 2
_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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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ՄԱՍ 1
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 4 

2 6 . 0 4 . 2 0 1 0

(210) 20090557 (111) 15023
(220) 14.05.2009 (151) 24.02.2010
 (181) 14.05.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարեն Սարգսյան, 

Երևան, Չարենցի 1-ին նրբ., տուն 12, AM
(540) 

         
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր գույնով։
(511) (510)
դաս 16. զուգարանի թուղթ, անձեռոցիկ։ 

____________________

(210) 20090558 (111) 15024
(220) 15.05.2009 (151) 24.02.2010
 (181) 15.05.2019
(730) «Սիս նատուրալ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 

գ. Աղձք, AM
(540) (554) 

(511) (510)
դաս 21. պոլիէթիլենային տարա.
դաս 32. բնական հյութեր, հանքային և գազա-

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր։ 

____________________

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 

եւ սպասարկման նշանների մասին

(210) 20090594 (111) 15025
(220) 26.05.2009 (151) 24.02.2010
 (181) 26.05.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ասցատրյան Բելլա 

Կառլենի, Երևան, Ավետ Ավետիսյան 4, բն. 
48, AM

(540) 

(526) “ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ” արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

(511) (510)
դաս 44. ստոմատոլոգիական կենտրոն։ 

____________________

(210) 20090652 (111) 15026
(220) 11.06.2009 (151) 24.02.2010
 (181) 11.06.2019
(730) Հրաչյա Աղաջանյան, Երևան, ՀԱԹ, Բ-2, 

շ.135, բն.50, AM
(540) 

(526) “YEREVAN CARDS” և “ADVERTISEMENT ON 
BUSINESS CARDS” գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

(511) (510)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 4 

2 6 . 0 4 . 2 0 1 0

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա-
ռայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերա կան 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. հա մա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում 
և կատարելագործում: 

____________________

(210) 20090690 (111) 15027
(220) 19.06.2009 (151) 24.02.2010
 (181) 19.06.2019
(730) Բալոյան Տիգրան, Երևան, Հրաչյա Ներ սիս-

յանի 1, բն. 63, AM
(540) 

(526) “AQUA” բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, մուգ կարմիր, 
սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 32. բնական աղբյուրի ջուր. հանքային 

ու գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմ-
պելիքներ:
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20090691 (111) 15028
(220) 19.06.2009 (151) 24.02.2010
 (181) 19.06.2019
(730) Բալոյան Տիգրան Երևան, Հրաչյա Ներսիսյանի 

1, բն. 63, AM

(540) (554) 

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, սպիտակ 
գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 21. շիշ.

դաս 32. բնական աղբյուրի ջրեր. հանքային 
ու գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմ-
պե լիքներ:
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20090770 (111) 15029
(220) 08.07.2009 (151) 24.02.2010
 (181) 08.07.2019
(730) «Ապեյրոն» ՍՊԸ, Երևան, Ֆրիկի 2, բն.26, AM
(540) 

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

տա պիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակե-
ղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սա-
ռույց։

____________________

(210) 20090788 (111) 15030
(220) 10.07.2009 (151) 24.02.2010
 (181) 10.07.2019
(730) «Արզնի գրուպ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 

ք.Բյուրեղավան, Կոտայքի փող., 1ա, AM
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2 6 . 0 4 . 2 0 1 0

(540) 

(511) (510)
դաս 29. բանջարեղենային պահածոներ, բան-

ջարեղենային մարինադներ, մուրաբաներ.
դաս 32. հյութեր, նեկտարներ և ըմպելիքներ.
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ։ 

____________________

(210) 20090827 (111) 15031
(220) 17.07.2009 (151) 24.02.2010
 (181) 17.07.2019
(730) «Արևիկ-դիեզ» ՍՊԸ, Երևան, Ալեք Մանուկյան 

5, AM
(540) 

(526) “ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ԱՆՍԱՄԲԼ” արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

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

(511) (510)
դաս 41. կրթություն և զվարճությունների 

ծառայություններ՝ կենդանի ցուցադրումների, 
զվար ճալի և սպորտային միջոցառումների տեսքով, 
ուղիղ եթերով հաղորդվող հեռուստատեսային 
ծրագրեր, սեմինարների, խմբակների, մարզական 
ծրագրերի, ցուցադրումների և սպորտային ու 
զվարճալի միջոցառումների կազմակերպում և 
անցկացում, ձայնասկավառակների ձայնագրում։ 

____________________

(210) 20090861 (111) 15032
(220) 24.07.2009 (151) 24.02.2010
 (181) 24.07.2019
(730) «Բում-բումիկ» ՍՊԸ, Երևան, Մայիսի 9-ի փ, 

9 շ, բն 11, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին և կարմիր 

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) 20090916 (111) 15033

(220) 29.07.2009 (151) 24.02.2010

 (181) 29.07.2019

(730) «Դոննա էֆ էս» ՍՊԸ, Գեղարքունիքի մարզ, 

ք. Մարտունի, Անդրանիկի 7/29, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, դեղին և 

սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 25. հագուստ։

____________________

(210) 20090957 (111) 15034

(220) 07.08.2009 (151) 24.02.2010

 (181) 07.08.2019

(730) «Ավշար պրոդ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 
Ավշար, Գ.Նժդեհի 20, AM



ԳՅՈՒՏԵՐ

20

ՄԱՍ 1

20

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 4 

2 6 . 0 4 . 2 0 1 0

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կապույտ, 
կանաչ, սև, բորդո, ոսկեգույն և շագանակագույն 
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, չորաց-

ված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 
և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների պատ-
րաստման այլ բաղադրանյութեր։

____________________

(210) 20091127 (111) 15035
(220) 23.09.2009 (151) 24.02.2010
 (181) 23.09.2019
(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի 

մարզ, գյուղ Ավշար, AM
(540) 

(526) Բացի “ԵՐԵՎԱՆՍԿԻ ՍՏԻԼ” (ռուս.) արտա-
հայ տու թյունից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն։

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

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

____________________

(210) 20091128 (111) 15036

(220) 23.09.2009 (151) 24.02.2010

 (181) 23.09.2019

(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի 

մարզ, գյուղ Ավշար, AM
(540) 

(526) Բացի “ՊԵՉԱՏՆԱՅԱ” և “ПЕЧАТНАЯ” 
բա  ռերից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկներ չեն։

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

(511) (510)
դաս 33. օղի։ 

____________________

(210) 20100032 (111) 15037

(220) 18.01.2010 (151) 24.02.2010

 (181) 18.01.2020

(730) «Ալֆա-Ֆարմ» ՓԲԸ, Երևան, Ջրաշատ 1, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ և նարնջագույն 
գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 35. դեղատուն։ 

____________________
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(210) 20090105 (111) 15038
(220) 10.02.2009 (151) 26.02.2010
 (181) 10.02.2019
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 41. ուղղակի վաճառքի բնագավառում 

այլ անձանց հաջողությունների խթանման և 
նպաստման գործում նշանակալի նվաճումների 
ընդունում, ճանաչում եւ խրախուսում պարգևա-
տրումների միջոցով։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090186 (111) 15039
(220) 23.02.2009 (151) 26.02.2010
 (181) 23.02.2019
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 16. գործարարական տպագրական ար-

տադրանք, գովազդային տպագրական նյութեր և 
վաճառքի վերաբերյալ բուկլետներ, կատալոգներ, 
ամսագրեր, պարբերականներ, այցեքարտեր, ֆիր-
մային բլանկներ, թղթագրենական պիտույքներ և 
բրոշյուրներ՝ բոլորը նախատեսված կոսմետիկայի 
և կոսմետիկական խնամքի բնագավառում 
օգտագործելու համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090500 (111) 15040
(220) 30.04.2009 (151) 26.02.2010
 (181) 30.04.2019
(730) Քիմբերլի-Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք. , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. հիգիենիկ անձեռոցիկներ, սրբիչներ, 

միջադիրներ, կիսավարտիքների միջադիրներ և 
տամպոններ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090509 (111) 15041
(220) 06.05.2009 (151) 26.02.2010
 (181) 06.05.2019
(730) ԶիմոԳենետիկս, Ինք. , US
(540) 

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

այդ թվում նյութեր արյան մակարդման (լեր-
դացման) համար, պատրաստուկներ արյան 
մակարդման (լերդացման) համար և նյութեր 
մակարդող պոլիմերների փոխակերպման (վերա-
փոխման) և ակտիվացման համար, տարբեր 
տեսակի վիրաբուժական վիրահատությունների, 
վնասվածքների և այրվածքներից ստացված 
վնասվածքների դեպքում արյունահոսության 
վերահսկողության համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ բժշկական մանիպուլյացիա-
ների ժամանակ արյան մակարդման արագաց-
ման և արյան շրջանառության դանդաղեցման 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
որպես տեղային արյուն կանգնեցնող (արյու-
նարգել) միջոց օգտագործելու համար վիրա-
բու ժական վիրահատությունների ժամանակ 
արյունահոսության վերահսկողության համար, 
բարդ արյունահոսություններ, վնասվածքներ 
և այրվածքներից ստացված վնասվածքներ 
բուժելու համար, ինչպես նաև հյուսվածքների 
փոփոխության և վերականգման արագացման 
համար. վիրաբուժական պատրաստուկներ 
օջախային կամ տեղային կիրառման համար, 
որպես արյուն կանգնեցնող (արյունարգել) մի-
ջոց օգտագործելու համար, հեղուկի տեսքով 
արյունարգել ազդեցությամբ. դեղագործական 
պատրաստուկներ և նյութեր, բացառությամբ 
սակավարյունության (անեմիայի) բուժման կամ 
կանխման համար օգտագործվողների։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090630 (111) 15042
(220) 08.06.2009 (151) 26.02.2010
 (181) 08.06.2019
(730) Ապոլլո Թայրես Լթդ. , IN
(540) 
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(511) (510)
դաս 12. դողեր, ավտոմոբիլային օդախցիկներ 

և անվահեցերի միջադիրներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090667 (111) 15043
(220) 12.06.2009 (151) 26.02.2010
 (181) 12.06.2019
(730) Պապաստրատոս Սիգարեթ Մենյուֆեքչրինգ 

Քամփնի Ս.Ա. , GR
(540) 

(526) “SUPERSLIMS” բառակապակցությունն 
ինքն ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, բաց 
կապույտ, մոխրագույն, դեղին, կաթնագույն 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում սիգարներ, 
սիգարիլներ, սիգարետներ, ծխախոտ սեփական 
սիգարետները փաթաթելու համար, ծխախոտ 
ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, հոտ 
քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. շրթունքի տակ դրվող 
ծխախոտ (սնուս). ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ 
բժշկական նպատակներով օգտագործելու համար). 
ծխելու պիտույքներ, այդ թվում սիգարետի թուղթ 
և ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի տու-
փեր և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ, լուցկի:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090692 (111) 15044
(220) 19.06.2009 (151) 26.02.2010
 (181) 19.06.2019
(730) Կիա Մոթորս Քորփորեյշն, KR
(540) 

(511) (510)
դաս 12. մարդատար ավտոմոբիլներ. բեռնա-

տարներ. ավտոբուսներ. միկրոավտոբուսներ. 
ֆուր  գոններ, ավտոֆուրգոններ. մինիֆուրգոններ, 
մինիավտոֆուրգոններ. օմնիբուսներ. չորս անիվ-
ների վրա շարժաբեռով տրանսպորտային միջոց-
ներ. երկանիվ տրանսպորտային միջոցներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090710 (111) 15045
(220) 23.06.2009 (151) 26.02.2010
 (181) 23.06.2019
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ , GB
(540) 

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

ղոր դակցական և հեռահաղորդակցական սար-
քեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական 
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սարքա-
վորումներ. Էլեկտրական և էլեկտրոնային սար-
քեր և սարքավորումներ՝ բոլորը նախատեսված 
տվյալների մշակման, գրանցման, պահման, փո-
խանցման, որոնման, առբերման կամ ստաց-
ման համար. սարքեր և սարքավորումներ ձայ-
նի, պատկերների, տեղեկատվության և ծած-
կագրված տվյալների գրանցման, փոխանց-
ման, ուժեղացման կամ վերարտադրման 
համար. խցիկներ. լուսանկարչական սարքեր, 
գործիքներ և սարքավորանք. պատկերի մշակ-
ման սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք. 
հեռուստատեսային և ռադիոսարքեր և սար քա-
վորումներ. հեռահաղորդակցական, ռադիո և հե-
ռուստատեսային հեռարձակման հաղորդող և 
ընդունող սարքեր. հեռարձակված կամ հա ղորդ-
ված ծրագրերի մուտքի ապահովման սար քեր. 
հոլոգրամներ. համակարգիչներ. հա մակարգիչ-
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ներին կից սարքավորումներ. ծրագրավորված 
տվյալներ պարունակող էլեկտրոնային սխեմա-
ներ. համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային 
ծրա գրային արտադրանք. տվյալների մագնիսա-
կան կրիչներ հանդիսացող սկավառակներ, ժա-
պավեններ և լարեր. դատարկ և նախապես 
գրանցված մագնիսական քարտեր. տվյալների 
քարտեր. հիշողության քարտեր. բանական 
քարտեր. միկրոպրոցեսորներ պարունակող 
քար տեր. ինտեգրալային սխեմաների քար-
տեր. նույնականացման էլեկտրոնային քար տեր. 
հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային վար-
կաքարտեր. վարկաքարտեր. հաշվեքարտեր. 
քար տեր էլեկտրոնային խաղերի համար, որոնք 
նախատեսված են հեռախոսների հետ օգտա-
գործման համար. CD-ROM–ներ. տվյալների 
մագնիսական, թվային և օպտիկական կրիչներ. 
մագնիսական, թվային և օպտիկական տվյալների 
գրանցման և պահման կրիչներ (դատարկ և նա-
խա պես գրանցված). ինտերնետից տրամադրվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. հա-
մակարգչային տվյալների բազաներից կամ ին-
տեր նետից օն-լայն ռեժիմում տրամադրվող 
էլեկտրոնային հրատարակումներ (բեռնվող). 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք և 
հե ռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ մո-
դեմ ներ), որոնք հնարավորություն են տալիս 
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցան ցե -
րին և ինտերնետին. համակարգչային ծրա գրա-
յին արտադրանք հեռուստա կոնֆե րանս  նե րի, 
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոս ների ծա-
ռայության մատուցման համար. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք տվյալների որոնման և 
առբերման համար. համակարգչային ծրագրա-
յին արտադրանք դեպի տվյալների բազաներ 
մուտքի ապահովման, հեռահաղորդակցական 
ծա  ռա յությունների մատուցման, համակարգ  չա  յին 
ցանցերի և հայտարարությունների էլեկտրո նա -
յին տախ  տակների համար. համակարգչային խա-
ղերի ծրա գրային արտադրանք. համակարգչային 
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետից տրա-
մադրվող թվային երաժշտություն (բեռնվող). MP3 
ինտերնետային վեբ–կայքերից տրամադրվող թվա-
յին երաժշտություն (բեռնվող). սարքեր ինտեր-
նե տից ստացված երաժշտության նվագարկման 
համար. MP3 նվագարկիչներ. համակարգչային 
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետից կամ 
ինտերնետային կայքերից օն-լայն ռեժիմում տրա-

մադրվող լուսանկարներ, նկարներ, գրաֆիկա, 
ձայնային ֆայլեր, ֆիլմեր, տեսատվյալներ և ձայ-
նատեսային ծրագրեր (բեռնվող). հեռահսկման 
սարքեր և սարքավորումներ. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք հեռահսկման համար. 
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր. 
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման ար-
բան յակներ. ռադիոհեռախոսային փարոսներ 
և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական լա-
րեր և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ. 
դիմա դրողականության լարեր. էլեկտրոդ-
ներ. հեռահաղորդակցական համակարգեր 
և կայանքներ. հեռախոսային ցանցերի տեր-
մինալներ. հեռախոսային կոմուտատոր ներ. հե-
ռա հաղորդակցական ազդանշանի մուտքի, 
պահման, փոխակերպման և մշակման սար քեր. 
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք 
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով 
հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող 
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա տերմինալ-
ներ. ինտերակտիվ տերմինալներ ապրանքների և 
ծառայությունների ցուցադրման և պատվիրման 
համար. փեյջինգային, ռադիոփեյջինգային և 
ռադիոհեռախոսային սարքեր և սարքավորում-
ներ. հեռախոսներ, շարժական հեռախոսներ և 
հեռախոսային լսափողեր. ֆաքսիմիլային ապա-
րատներ. հեռախոսների և հեռախոսային լսա-
փողերի լրացուցիչ պարագաներ. հեռախոսների 
հետ օգտագործվող ադապտեր. հեռախոսների 
լիցքավորման սարքեր. գրասեղաններին կամ 
ավ տո մեքենաներում տեղակայված բարձրա  խո -
սով սարքեր հեռախոսի ավտոմատ օգտագործ-
ման համար. ավտոմեքենաներում տեղադրվող 
հեռախոսային լսափողերի հենարաններ. պա-
յուսակներ և պատյաններ՝ հատուկ նախատես-
ված շարժական հեռախոսների և հեռախոսային 
սար քերի ու լրացուցիչ պարագաների պահման և 
կրման համար. համակարգչայնացված անձ նական 
քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտ կոցներ. 
միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. մոդեմ ներ. 
հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ. գլոբալ դիրքա-
վորման էլեկտրոնային համակարգեր. նավարկ-
ման, հետևման և դիրքավորման էլեկտրոնա  յին 
սարքեր և սարքավորումներ. հսկման սարքեր 
և սարքավորումներ (բացառությամբ in-vivo 
հսկման). ռադիոսարքեր և սարքավորում ներ. 
կառա վարման, տեստավորման (բացառու թյամբ 
in-vivo տեստավորման), ազդանշանման, հսկման 
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(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական սար -
քեր և գործիքներ. օպտիկական և էլեկտրա օպ-
տիկա կան սարքեր և գործիք ներ. տեսաֆիլմեր 
(գրառված). ձայնատե սային սարքեր և սարքա-
վորումներ. էլեկտրոնային խաղերի սարքեր և 
սարքավորումներ. էլեկտրա կան և էլեկտրոնային 
լրացուցիչ պարագաներ և կից սարքավորանք, 
որոնք նախատեսված և հարմարեցված են 
համակարգիչների, ձայնատե սային սարքերի 
և  է լեկտրոնային  խաղերի  սարքերի  ո ւ 
սարքավորումների հետ օգտագործման համար. 
վերոհիշյալ ապրանքների մասեր և կցամասեր:

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր-
դակ ցություն. հեռախոսների, շարժական հեռա-
խոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, հաղոր-
դագրությունների հավաքման և փոխանցման, 
ռադիոփեյջինգի, հեռախոսականչի երթուղու 
փո փոխման, ինքնապատասխանիչի, տեղեկա-
տուի և էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ. 
ձայնի, տվյալների, պատկերների, երաժշտության 
և տեղեկատվության փոխանցում, տեղ հասցնում 
և ընդունում. էլեկտրոնային հաղորդագրություն-
ների տեղ հասցնում. օն-լայն տեղեկատվություն 
հեռա հաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների 
միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալների 
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջո ցով. 
արբանյակային կապի ծառայություններ. հեռ ար-
ձակման ծառայություններ. ռադիո կամ հեռուս-
տատեսային ծրագրերի ու ֆիլմերի, հեռուս-
տա խանութ ու վեբ–խանութ ծրա գրերի հե-
ռարձակում կամ հաղորդում. տեսատեքստի, տելե-
տեքստի և տվյալների դիտման ծառայություն ներ. 
մուլտիմեդիա բովանդակության հեռարձակում և 
տեղ հասցնում էլեկտրոնային հաղորդակցության 
ցանցերի միջոցով. տեսահաղորդագրություն-
ների ծառայություններ. տեսակոնֆերանսների 
ծա ռա յություններ. տեսահեռախոսների ծառա յու-
թյուններ. տեղեկատվության (ներառյալ վեբ-էջերի), 
համակարգչային ծրագրերի և այլ տվյալ  ների հեռա-
հաղորդակցություն. օգտագործողներին դեպի 
ինտեր  նետ մուտքի տրամադրում. ինտերնետին 
կամ տվյալների բազաներին հեռահաղորդակցական 
միացումների կամ կապուղիների տրամադրում. 
օգտագործողներին դեպի ինտերնետ մուտքի 
տրա մադրում (պրովայդերների ծառայություն-
ներ). էլեկտրոնային կոնֆերանսների, բանավի ճող 
խմբերի և զրուցասրահների տրամադրում և գոր-
ծարկում. ինտերնետում թվային երաժշտության 

վեբ– կայքեր մուտքի տրամադրում. ինտերնե տում 
MP3 վեբ–կայքեր մուտքի տրամադրում. հեռա-
հա ղոր դակցության միջոցով թվային երաժշտու-
թյան տեղ հասցնում. այլ օպերատորների 
հա   մար դեպի հեռահաղորդակցական ենթա-
կառուց վածքներ մուտքի տրամադրում. որոն-
ման միջոցների գործարկում և տրա մա դրում. 
հեռահաղորդակցական մուտքի ծառա յու-
թյուններ. հաղորդագրություն ների ու պատ-
կերների համակարգչայնացված փոխան ցում. 
հաղորդակցություն համակարգչի միջոցով. 
նորությունների գործակալությունների ծառա-
յություններ. նորությունների և ընթա ցիկ իրա-
դար ձությունների վերաբերյալ տեղեկատվու-
թյան փոխանցում. վերոհիշյալ ծառայությունների 
տրամադրման համար օգտագործվող սարքերի, 
սարքավորումների, տեղակայման սարքերի կամ 

մասերի վարձում, վարձույթ և վարձակալու-

թյուն. վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբեր-

յալ խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և 

խորհրդակ ցություն.

դաս 42. գիտական ու տեխնոլոգիական 

ծառա յություններ և դրանց վերաբերյալ հետա-

զոտություններ ու նախագծում. հետազոտական 

լաբորատորիաների ծառայություններ. հետա-

զոտական, նախագծային և զարգացման 

պրոյեկտների ղեկավարում. ապրանքների հե-

տա զոտում, նախագծում և զարգացում. տեխ-

նիկական հետազոտություններ. համա կար-

գիչ ների, համակարգչային ծրագրերի, համա-

կարգչային համակարգերի, համակարգչային 

աշխատածրագրային լուծումների, տվյալների 
մշակման համակարգերի, տվյալների կառա վար-
ման, համակարգչայնացված տեղեկատվության 
մշակման համակարգերի, հաղորդա կցա կան 
ծառայությունների, հաղորդակցական լուծում-
ների, հաղորդակցական համակարգերի և ցան-
ցային ինտերֆեյսի վերաբերյալ հետազոտ ման, 
նախա գծման և զարգացման ծառայություններ. 
համա կարգչային ծառայություններ. համա կարգ-
չային ապարատային արտադրանքի արդիա-
կա նացում և նախագծում. համակարգչային 
ներսարված ծրագրային արտադրանքի, հա մա-
կարգչային ծրագրային ապահովման և համա-
կարգչային ծրագրերի պահպա նում, արդիա-
կա նացում և նախագծում. համակարգչային 
ծրա գրավորում. համակարգիչների և համա-
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կարգ չային ցանցային միջոցների վերաբեր-
յալ տեղեկատվության պատրաստում և տրա-
մադրում. տեխնիկական խորհրդատվություն 
և խորհրդակցություն տեղեկատվական տեխ-
նոլոգիաների և հեռահաղորդակցու թյան ոլոր-
տում. համակարգչային համակարգերի և 
հեռահաղորդակցական համակարգերի ու սար-
քավորումների նախագծում և զարգացում. հա-
մակարգչային կառավարման ծառայություններ. 
հա մակարգչային ցանցերի, հեռահաղորդակցա-
կան ցանցերի և տվյալների փոխանցման ցան-
ցերի գործարկման ապահովում. համակարգչային 
օն-լայն ծառայություններ. օն-լայն ռեժիմում տրա-
մադրվող ծրագրավորման ծառայություններ. 
մուտքի տրամադրում դեպի էլեկտրոնային օն-
լայն ցանց տեղեկատվության որոնման և առ-

բերման համար. համակարգիչների վարձույթ. 

ինտեր նետային վեբ-էջերի հավաքման համար 

նախագծում, գծագրում և լիազորված գրառում. 

վիր տուալ և ինտերակտիվ պատկերների ստեղծ-

ման ծառայություններ. տվյալների բազա ների, 

ինտրանետի և վեբ–կայքերի ստեղծում, գործարկում 

և պահպանում. երրորդ անձանց վեբ–կայքերի 

տեղակայում. համակարգչային ծրագրային արտա-

դրանքի տեղակայում և պահպանում. դեպի 

համակարգչային տվյալների բազաներ մուտքի 
ժամանակի վարձույթ. դեպի համակարգչային 
հայտա րարությունների և հաղորդագրությունների 
տախտակներ և համակարգչային ցանցեր մուտքի 

ժամանակի վարձույթ. ինտերնետ պրովայդեր-

ների (ISP) ծառայություններ. գրանցված դոմեն 

անվանումների հավաքում, ստեղծում և պահ-

պանում. համակարգիչների կամ շարժական հե-

ռա խոսների միջոցով տրամադրվող տեքստերի, 

պատկերների և երաժշտության գրանցման համար 

վեբ-կայքերի, վեբ-էջերի և պորտալների ստեղծում, 

գործարկում և պահպանում. համակարգչային 

տվյալ ների բազաներից կամ ինտերնետի միջոցով 

օն-լայն ռեժիմում տրամադրվող տեղեկատվական 

և խորհրդատվական ծառայություններ. եղա-

նակի կանխատեսում. եղանակի մասին տե ղե-

կա տվության տրամադրում. ինտերիերի նախա-

գծման ծառայություններ. վերոհիշյալ ծառա-

յու թյունների վերաբերյալ տեղեկատվություն և 
խորհրդատվություն:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090711 (111) 15046
(220) 23.06.2009 (151) 26.02.2010
 (181) 23.06.2019
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ , GB
(540) 

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

ղոր դակցական և հեռահաղորդակցական սար-
քեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական 
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սարքա-
վորումներ. Էլեկտրական և էլեկտրոնային սար-
քեր և սարքավորումներ՝ բոլորը նախատեսված 
տվյալ ների մշակման, գրանցման, պահման, 
փոխ անցման, որոնման, առբերման կամ ստաց-
ման համար. սարքեր և սարքավորումներ ձայ-
նի, պատկերների, տեղեկատվության և ծածկա-
գրված տվյալների գրանցման, փոխանցման, 
ուժեղացման կամ վերարտադրման համար. 
խցիկներ. լուսանկարչական սարքեր, գործիքներ 
և սարքավորանք. պատկերի մշակման սար-
քեր, գործիքներ և սարքավորանք. հեռուստա-
տեսային և ռադիոսարքեր և սարքավորումներ. 
հեռահաղորդակցական, ռադիո և հեռուստա-
տեսային հեռարձակման հաղորդող և ընդունող 
սարքեր. հեռարձակված կամ հաղորդված ծրա-
գրերի մուտքի ապահովման սարքեր. հոլոգրամ-
ներ. համակարգիչներ. համակարգիչներին կից 
սարքավորումներ. ծրագրավորված տվյալներ 
պարունակող էլեկտրոնային սխեմաներ. համա-
կարգչային ծրագրեր. համակարգչային ծրագրա-
յին արտադրանք. տվյալների մագնիսական 
կրիչներ հանդիսացող սկավառակներ, ժապա-
վեններ և լարեր. դատարկ և նախապես գրանց-
ված մագնիսական քարտեր. տվյալների քար-
տեր. հիշողության քարտեր. բանական քարտեր. 
միկրոպրոցեսորներ պարունա կող քար տեր. 
ինտեգրալային սխեմաների քարտեր. նույնա-
կանացման էլեկտրոնային քարտեր. հեռա-
խոսային քարտեր. հեռախոսային վարկա-
քար տեր. վարկաքարտեր. հաշվեքարտեր. 
քարտեր էլեկտրոնային խաղերի համար, որոնք 
նախատեսված են հեռախոսների հետ օգտա-
գործման համար. CD-ROM–ներ. տվյալների 
մագ նիսական, թվային և օպտիկական կրիչներ. 
մագնիսական, թվային և օպտիկական տվյալների 
գրանցման և պահման կրիչներ (դատարկ և 
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նախապես գրանցված). ինտերնետից տրամա-
դրվող համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ 
ինտերնետից օն-լայն ռեժիմում տրամադրվող 
էլեկտրոնային հրատարակումներ (բեռնվող). 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ 
մոդեմները), որոնք հնարավորություն են տալիս 
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին 
և ինտերնետին. համակարգչային ծրա գրա-
յին արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոսների 
ծառա յության մատուցման համար. համակարգ-
չային ծրագրային արտադրանք տվյալների որոն-
ման և առբերման համար. համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանք դեպի տվյալների բազաներ 
մուտքի ապահովման, հեռահաղորդակցական 
ծառայությունների մատուցման, համակարգչային 
ցանցերի և հայտարարությունների էլեկտրոնային 
տախտակների համար. համակարգչային խա-
ղերի ծրագրային արտադրանք. համակարգչային 
տվյալ ների բազաներից կամ ինտերնետից տրա-
մադրվող թվային երաժշտություն (բեռնվող). MP3 
ինտերնետային վեբ–կայքերից տրամադրվող 
թվային երաժշտություն (բեռնվող). սարքեր ինտեր-
նետից ստացված երաժշտության նվագարկման 
համար. MP3 նվագարկիչներ. համակարգչային 
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետից կամ 
ինտերնետային կայքերից օն-լայն ռեժիմում տրա-
մադրվող լուսանկարներ, նկարներ, գրաֆիկա, 
ձայնային ֆայլեր, ֆիլմեր, տեսատվյալներ և 
ձայնատեսային ծրագրեր (բեռնվող). հեռահսկման 
սարքեր և սարքավորումներ. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք հեռահսկման հա մար. 
արբանյակային ընդունող և հաղորդող  սար-
քեր. հեռա հաղորդակցության և հեռարձակ  ման 
ար բան յակներ. ռադիոհեռախոսային փարոս-
ներ և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական 
լարեր և մալուխներ. օպտիկական մալուխ-
ներ. դիմադրողականության լարեր. էլեկտրոդ-
ներ. հեռա հաղորդակցական համակարգեր և 
կայանք ներ. հեռախոսային ցանցերի տերմի-
նալ ներ. հեռախոսային կոմուտատորներ. հեռա-
հաղոր դակցական ազդանշանի մուտքի, պահ  ման, 
փոխակերպման և մշակման սարքեր. հեռախո-
սային սարքավորանք. սարքավորանք ֆիքսված, 
շարժական, բջջային, բարձրախոսով հեռախոս-
ների կամ ձայնով կառավարվող հեռախոսների 

համար. մուլտի մեդիա տերմինալներ. ինտերակտիվ 
տեր մինալներ ապրանքների և ծառայությունների 
ցուցադրման և պատվիրման համար. փեյջին-
գային, ռադիոփեյջինգային և ռադիոհեռախո-
սային սարքեր և սարքավորումներ. հեռախոսներ, 
շարժական հեռախոսներ և հեռախոսային լսա-
փողեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ. հեռա խոս-
ների և հեռախոսային լսափողերի լրացու ցիչ պա-
րագաներ. հեռախոսների հետ օգտագործ վող 
ադապտեր. հեռախոսների լիցքավորման սար-
քեր. գրասեղաններին կամ ավտոմեքենաներում 
տեղակայված բարձրախոսով սարքեր հեռա-
խոսի ավտոմատ օգտագործման համար. ավտո-
մեքենաներում տեղադրվող հեռախոսային լսա-
փողերի հենարաններ. պայուսակներ և պատ-
յաններ՝ հատուկ նախատեսված շարժական 
հեռախոսների և հեռախոսային սարքերի ու լրա-
ցուցիչ պարագաների պահման և կրման համար. 
համակարգչայնացված անձնական քարտու-
ղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոցներ. միկրո-
պրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. մոդեմներ. հաշվիչ 
մեքենաներ. դիսփլեյներ. գլոբալ դիրքավոր-
ման էլեկտրոնային համակարգեր. նավարկ-
ման, հետևման և դիրքավորման էլեկտրոնային 
սարքեր և սարքավորումներ. հսկման սարքեր 
և սարքավորումներ (բացառությամբ in-vivo 
հսկման). ռադիոսարքեր և սարքավորում ներ. 
կա ռավարման, տեստավորման (բացառու թյամբ 
in-vivo տեստավորման), ազդա նշանման, հսկման 
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրա կան սար-
քեր և գործիքներ. օպտիկական և էլեկտրա-
օպտիկական սարքեր և գործիք ներ. տեսաֆիլմեր 
(գրառված). ձայնատեսային սարքեր և սար-
քավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի սարքեր և 
սարքավորումներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային 
լրացուցիչ պարագաներ և կից սարքավո րանք, 
որոնք նախատեսված և հարմարեցված են 
համակարգիչների, ձայնատեսային սարքե րի 
և էլեկտրոնային խաղերի սարքերի ու սար քա-
վորումների հետ օգտագործման համար. վերո-
հիշյալ ապրանքների մասեր և կցամասեր.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր-
դակցություն. հեռախոսների, շարժական հեռա-
խոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, հաղոր-
դա գրությունների հավաքման և փոխանցման, 
ռադիոփեյջինգի, հեռախոսականչի երթուղու 
փոփոխման, ինքնապատասխանիչի, տեղեկա-
տուի և էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ. 
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ձայնի, տվյալների, պատկերների, երաժշտության 
և տեղեկատվության փոխանցում, տեղ հասցնում 
և ընդունում. էլեկտրոնային հաղորդագրություն-
ների տեղ հասցնում. օն-լայն տեղեկատվություն 
հեռահաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների 
միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալների 
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջոցով. 
արբանյակային կապի ծառայություններ. հեռ-
արձակման ծառայություններ. ռադիո կամ հեռուս-
տատեսային ծրագրերի ու ֆիլմերի, հեռուստա-
խանութ ու վեբ–խանութ ծրա գրերի հեռարձակում 
կամ հաղորդում. տեսատեքստի, տելետեքստի և 
տվյալների դիտման ծառա յություն ներ. մուլտի-
մեդիա բովանդակության հեռարձակում և տեղ 
հասցնում էլեկտրոնային հաղորդակցության ցան-
ցերի միջոցով. տեսահաղորդագրությունների ծա-
ռայություններ. տեսակոնֆերանսների ծառա-
յություններ. տեսահեռախոսների ծառայություն-
ներ. տեղեկատվության (ներառյալ վեբ-էջերի), 
համակարգչային ծրագրերի և այլ տվյալների հեռա-
հաղորդակցություն. օգտագործողներին դեպի 
ինտերնետ մուտքի տրամադրում. ինտերնետին կամ 
տվյալների բազաներին հեռահաղորդակցական 
միացումների կամ կապուղիների տրամադրում. 
օգտագործողներին դեպի ինտերնետ մուտքի 
տրամադրում (պրովայդերների ծառայություններ). 
էլեկտրոնային կոնֆերանսների, բանավիճող 
խմբերի և զրուցասրահների տրամադրում և գոր-
ծարկում. ինտերնետում թվային երաժշտության 
վեբ– կայքեր մուտքի տրամադրում. ինտերնե-
տում MP3 վեբ–կայքեր մուտքի տրամադրում. 
հեռա հաղորդակցության միջոցով թվային 
երաժշտության տեղ հասցնում. այլ օպերատոր-
ների համար դեպի հեռահաղորդակցական 
ենթա կառուցվածքներ մուտքի տրամադրում. 
որոնման միջոցների գործարկում և տրա-
մադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի ծա-
ռայություններ. հաղորդագրությունների ու պատ-
կերների համակարգչայնացված փոխանցում. 
հաղորդակցություն համակարգչի միջոցով. նորու-
թյունների գործակալությունների ծառայություն-
ներ. նորությունների և ընթացիկ իրադարձություն-
ների վերաբերյալ տեղեկատվության փո-
խանցում. վերոհիշյալ ծառայությունների տրա-
մադրման համար օգտագործվող սարքերի, սար-
քավորումների, տեղակայման սարքերի կամ 
մասերի վարձում, վարձույթ և վարձակալու-
թյուն. վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբեր-
յալ խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակ ցություն.

դաս 42.գիտական ու տեխնոլոգիական ծա-
ռայություններ և դրանց վերաբերյալ հետա զո-
տություններ ու նախագծում. հետազոտա կան 
լաբորատորիաների ծառայություններ. հետա-
զոտական, նախագծային և զարգացման պրո-
յեկտների ղեկավարում. ապրանքների հետա-
զոտում, նախագծում և զարգացում. տեխ նի -
կական հետազոտություններ. համակար գիչ-
ների, համակարգչային ծրագրերի, համա կար-
գչային համակարգերի, համակարգչային աշխա-
տածրագրային լուծումների, տվյալների մշակ-
ման համակարգերի, տվյալների կառավարման, 
համակարգչայնացված տեղեկատվության մշակ-
ման համակարգերի, հաղորդակցական ծառա-
յությունների, հաղորդակցական լուծում ների, 
հաղորդակցական համակարգերի և ցանցային 
ին տերֆեյսի վերաբերյալ հետազոտման, նախա-
գծման և զարգացման ծառայություններ. համա-
կարգչային ծառայություններ. համակարգչային 
ապարատային արտադրանքի արդիականացում 
և նախագծում. համակարգչային ներսարված 
ծրագրային արտադրանքի, համակարգչային 
ծրագրային ապահովման և համակարգչային 
ծրագրերի պահպանում, արդիականացում և 
նախագծում. համակարգչային ծրագրավորում. 
համակարգիչների և համակարգչային ցանցա-
յին միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության 
պատրաստում և տրամադրում. տեխ նիկա-
կան խորհրդատվություն և խորհրդա կցու թյուն 
տեղեկատվական տեխնոլոգիայի և հե ռա հա-
ղորդակցության ոլորտում. համա կարգ չա յին 
համակարգերի և հեռա հաղորդակցական հա մա-
կարգերի ու սար քավորումների նախագծում և 
զարգացում. համա կարգչային կառավարման 
ծառայություններ. համակարգ չային ցանցերի, 
հեռահաղորդակցական ցանցերի և տվյալների 
փո խանցման ցանցերի գործարկման ապահո-
վում. համակարգչային օն-լայն ծառայություններ. 
օն-լայն ռեժիմում տրամադրվող ծրագրավորման 
ծառայություններ. մուտքի տրամադրում դեպի 
էլեկտրոնային օն-լայն ցանց տեղեկատվության 
որոնման և առբերման համար. համակարգիչների 
վարձույթ. ինտերնետային վեբ-էջերի հավաքման 
համար նախագծում, գծագրում և լիազորված 
գրառում. վիրտուալ և ինտերակտիվ պատկեր-
ների ստեղծման ծառայություններ. տվյալների 
բազաների, ինտրանետի և վեբ–կայքերի ստեղծում, 
գործարկում և պահպանում. երրորդ անձանց վեբ–
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կայ քերի տեղակայում. համակարգչային ծրա գրա յին 
արտադրանքի տեղակայում և պահպանում. դեպի 
համա կարգչային տվյալների բազաներ մուտքի 
ժամանակի վարձույթ. դեպի համակարգչային 
հայտարարությունների և հաղորդագրություն-
ների տախտակներ և համակարգչային ցանցեր 
մուտքի ժամանակի վարձույթ. ինտերնետ պրո-
վայդերների (ISP) ծառայություններ. գրանցված 
դոմեն անվանումների հավաքում, ստեղծում և 
պահ պանում. համակարգիչների կամ շարժական 
հեռախոսների միջոցով տրամադրվող տեքս տերի, 
պատ կերների և երաժշտության գրանցման համար 
վեբ-կայքերի, վեբ-էջերի և պորտալների ստեղծում, 
գործարկում և պահպանում. համակարգչային 
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետի միջոցով 
օն-լայն ռեժիմում տրամադրվող տեղեկատվա-
կան և խորհրդատվական ծառայություններ. եղա-
նակի կանխատեսում. եղանակի մասին տեղե-
կատվության տրամադրում. ինտերիերի նախա-
գծման ծառայություններ. վերոհիշյալ ծառա-
յու թյունների վերաբերյալ տեղեկատվություն և 
խորհրդա տվություն:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090712 (111) 15047
(220) 23.06.2009 (151) 26.02.2010
 (181) 23.06.2019
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ , GB
(540) 

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

դակցական և հեռահաղորդակցական սարքեր 
և սարքավորումներ. հաղորդակցական և հեռա-
հաղորդակցական սարքեր և սարքա վորումներ. 
Էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքեր և սար-
քավորումներ՝ բոլորը նախատեսված տվյալների 
մշակման, գրանցման, պահման, փոխանցման, 
որոնման, առբերման կամ ստացման համար. 
սարքեր և սարքավորումներ ձայնի, պատկերների, 
տեղեկատվության և ծածկագրված տվյալների 
գրանցման, փոխանցման, ուժեղացման կամ 
վերարտադրման համար. խցիկներ. լուսա նկար-
չական սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք. 
պատկերի մշակման սարքեր, գործիքներ և 
սարքավորանք. հեռուստատեսային և ռա դիո-

սարքեր և սարքավորումներ. հեռահաղորդա կ-
ցական, ռադիո և հեռուստատեսային հեռարձակ-
ման հաղորդող և ընդունող սարքեր. հեռարձակված 
կամ հաղորդված ծրագրերի մուտքի ապա հով  ման 
սարքեր. հոլոգրամներ. համակարգիչներ. համա-
կարգիչներին կից սարքավորումներ. ծրագրա-
վորված տվյալներ պարունակող էլեկտրոնային 
սխեմաներ. համակարգչային ծրագրեր. համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանք. տվյալ-
ների մագնիսական կրիչներ հանդիսացող 
սկավառակ ներ, ժապավեններ և լարեր. դատարկ 
և նախա պես գրանցված մագնիսական քար-
տեր. հի շո ղության քարտեր. բանական քարտեր. 
միկրոպրոցեսորներ պարունակող քարտեր. 
ինտեգրալային սխեմաների քարտեր. նույնա-
կանացման էլեկտրոնային քարտեր. հեռախոսա-
յին քարտեր. հեռախոսային վարկա քարտեր. վար-
կաքարտեր. հաշվեքարտեր. քար տեր էլեկտրո-
նային խաղերի համար, որոնք նախատեսված 
են հեռախոսների հետ օգտագործման համար. 
CD-ROM–ներ. տվյալների մագնիսական, թվային 
և օպտիկական կրիչներ. մագնիսական, թվային 
և օպտիկական տվյալների գրանցման և պահ-
ման կրիչներ (դատարկ և նախապես գրանցված). 
ինտեր  նետից տրամադրվող համակարգչային ծրա-

գրային արտադրանք. համակարգչային տվյալ  նե րի 

բազաներից կամ ինտերնետից օն-լայն ռեժիմում 

տրամադրվող էլեկտրոնային հրատարակումներ 

(բեռնվող). համակարգչային ծրագրային արտա-

դրանք և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառ-

յալ մոդեմները), որոնք հնարավորություն են տալիս 

միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին 
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային ար-
տադրանք հեռուստակոնֆերանսների, տեսա-
կոնֆերանսների և տեսահեռախոսների ծառա-
յու թյան մատուցման համար. համակարգչային 
ծրա գրային արտադրանք տվյալների որոնման և 
առ բերման համար. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք դեպի տվյալների բազաներ մուտքի 
ապահովման, հեռահաղորդակցական ծառա-
յությունների մատուցման, համակարգչային ցան-
ցերի և հայտարարությունների էլեկտրոնային 
տախ տակների համար. համակարգչային խաղերի 
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային տվյալ-
ների բազաներից կամ ինտերնետից տրամա դրվող 
թվային երաժշտություն (բեռնվող). MP3 ինտեր-
նետային վեբ–կայքերից տրամադրվող թվային 
երաժշտություն (բեռնվող). սարքեր ինտերնետից 
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ստացված երաժշտության նվագարկման համար. 
MP3 նվագարկիչներ. համակարգչային տվյալների 
բազաներից կամ ինտերնետից կամ ինտերնե տա-
յին կայքերից օն-լայն ռեժիմում տրամադրվող 
լուսանկարներ, նկարներ, գրաֆիկա, ձայնային 
ֆայ լեր, ֆիլմեր, տեսատվյալներ և ձայնատե սա-
յին ծրագրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր և 
սար քավորումներ. համակարգչային ծրագրային 
արտա դրանք հեռահսկման համար. արբանյա-
կա յին ընդունող և հաղորդող սարքեր. հեռա հա-
ղոր դակցության և հեռարձակման արբանյակներ. 
ռադիոհեռախոսային փարոսներ և հեռախոսային 
կայմեր. էլեկտրական լարեր և մալուխներ. օպտի-
կական մալուխներ. դիմադրողականության լարեր. 
էլեկտրոդներ. հեռահաղորդակցական համա-
կարգեր և կայանքներ. հեռախոսային ցանցերի 
տերմինալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ. 
հեռահաղորդակցական ազդանշանի մուտքի, 
պահման, փոխակերպման և մշակման սարքեր. 
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք 
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով 
հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող հեռա-
խոսների համար. մուլտիմեդիա տերմինալներ. 
ինտերակտիվ տերմինալներ ապրանքների և 
ծառա յությունների ցուցադրման և պատվիր-
ման համար. փեյջինգային, ռադիոփեյջինգային և 
ռադիո հեռախոսային սարքեր և սարքավորումներ. 
հեռախոսներ, շարժական հեռախոսներ և հեռա-
խոսային լսափողեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ. 
հեռախոսների և հեռախոսային լսափողերի լրա-
ցուցիչ պարագաներ. հեռախոսների հետ օգտա-
գործվող ադապտեր. հեռախոսների լիցքավորման 
սարքեր. գրասեղաններին կամ ավտոմեքենա-
ներում տեղակայված բարձրախոսով սարքեր 
հեռախոսի ավտոմատ օգտագործման համար. 
ավտոմեքենաներում տեղադրվող հեռախոսային 
լսափողերի հենարաններ. պայուսակներ և պատ-
յաններ՝ հատուկ նախատեսված շարժական 
հեռախոսների և հեռախոսային սարքերի ու լրա-
ցուցիչ պարագաների պահման և կրման համար. 
համակարգչայնացված անձնական քարտու-
ղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոցներ. միկրո-
պրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. մոդեմներ. հաշվիչ 
մեքենաներ. դիսփլեյներ. գլոբալ դիրքավորման 
էլեկտրոնային համակարգեր. նավարկման, 
հետևման և դիրքավորման էլեկտրոնային 
սար քեր և սարքավորումներ. հսկման սարքեր 
և սարքա վորումներ (բացառությամբ in-vivo 

հսկման). ռադիո սարքեր և սարքավորումներ. 
կառավար ման, տեստավորման (բացառությամբ 
in-vivo տեստավորման), ազդանշանման, հսկման 
(ստուգ ման) և ուսուցողական էլեկտրական սար-
քեր և գործիքներ. օպտիկական և էլեկտրա-
օպտիկական սարքեր և գործիքներ. տեսա-
ֆիլ մեր (գրառված). ձայնատե սային սար քեր 
և սարքավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի 
սարքեր և սարքավորումներ. էլեկտրական և 
էլեկտրոնային լրացուցիչ պարագաներ և կից 
սարքավորանք, որոնք նախատեսված և հար-
մարեցված են համակարգիչների, ձայնատեսային 
սարքերի և էլեկտրոնային խաղերի սարքերի ու 
սարքավորումների հետ օգտագործման համար. 
վերոհիշյալ ապրանքների մասեր և կցամասեր. 

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր-
դակցություն. հեռախոսների, շարժական հեռա-
խոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, հաղոր-
դագրությունների հավաքման և փոխանցման, 
ռադիոփեյջինգի, հեռախոսականչի երթուղու 
փոփոխման, ինքնապատասխանիչի, տեղեկա-
տուի և էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ. 
ձայնի, տվյալների, պատկերների, երաժշտության 
և տեղեկատվության փոխանցում, տեղ հասցնում 
և ընդունում. էլեկտրոնային հաղորդագրություն-
ների տեղ հասցնում. օն-լայն տեղեկատվություն 
հեռահաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների 
միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալների 
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջո-
ցով. արբանյակային կապի ծառայություններ. 
հեռարձակման ծառայություններ. ռադիո կամ 
հեռուստատեսային ծրագրերի ու ֆիլմերի, 
հեռուս տախանութ ու վեբ–խանութ ծրա գրերի 
հեռ արձակում կամ հաղորդում. տեսատեքստի, 
տելետեքստի և տվյալների դիտման ծառայու-
թյուններ. մուլտիմեդիա բովանդակության հեռ-
ար ձակում և տեղ հասցնում էլեկտրո նա յին 
հաղոր դակցության ցանցերի միջոցով. տեսա-
հաղորդագրությունների ծառայություններ. տե-
սա  կոնֆերանսների ծառայություններ. տեսա-
հեռախոսների ծառայություններ. տեղեկա տվու-
թյան (ներառյալ վեբ-էջերի), համակարգչային 
ծրագրերի և այլ տվյալների հեռահա ղորդակ-
ցություն. օգտագործողներին դեպի ինտերնետ 
մուտքի տրամադրում. ինտերնետին կամ տվյալ-
ների բազաներին հեռահաղորդակցական միա-
ցումների կամ կապուղիների տրամադրում. 
օգտագործողներին դեպի ինտերնետ մուտքի 
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տրա մադրում (պրովայդերների ծառայություն-
ներ). էլեկտրոնային կոնֆերանսների, բանավիճող 
խմբերի և զրուցասրահների տրամադրում և գոր-
ծարկում. ինտերնետում թվային երաժշտության 
վեբ–կայքեր մուտքի տրամադրում. ինտերնե-
տում MP3 վեբ–կայքեր մուտքի տրամադրում. 
հեռա հաղորդակցության միջոցով թվային 
երաժշտության տեղ հասցնում. այլ օպերա-
տոր ների համար դեպի հեռահաղորդակցական 
ենթա կառուցվածքներ մուտքի տրամադրում. 
որոնման միջոցների գործարկում և տրա-
մադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի ծա-
ռա   յություններ. հաղորդագրությունների ու 
պատ   կեր ների համակարգչայնաց ված փո-
խանցում. հաղորդակցություն համակարգչի 
միջո ցով. նորությունների գործակալություն-
ների ծա ռայություններ. նորությունների և ըն-
թացիկ իրադարձությունների վերաբեր յալ 
տե ղե կատվության փոխանցում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների տրամադրման համար օգ-
տա գործվող սարքերի, սարքավորումների, 
տեղակայման սարքերի կամ մասերի վար-
ձում, վարձույթ և վարձակալություն. վերո հիշ-
յալ ծառայությունների վերաբերյալ խորհրդա-
տվություն, տեղեկատվություն և խորհրդակ-
ցություն.

դաս 42. գիտական ու տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց վերաբերյալ հետա-
զո տություններ ու նախագծում. հետա զո տա-
կան լաբորատորիաների ծառայություններ. 
հետազոտական, նախագծային և զարգացման 
պրոյեկտների ղեկավարում. ապրանքների 
հետա զոտում, նախագծում և զարգացում. 
տեխնիկական հետազոտություններ. համա-
կարգիչների, համակարգչային ծրագրերի, համա-
կարգչային համակարգերի, համակարգչային աշխա-
տածրագրային լուծումների, տվյալների մշակ-
ման համակարգերի, տվյալների կառավարման, 
համակարգչայնացված տեղեկատվության մշակ-
ման համակարգերի, հաղորդակցական ծառա-
յությունների, հաղորդակցական լուծումների, 
հաղորդակցական համակարգերի և ցանցային 
ինտերֆեյսի վերաբերյալ հետազոտման, նա-
խագծման և զարգացման ծառայություններ. 
համակարգչային ծառայություններ. համա կարգ-
չային ապարատային արտադրանքի արդիա-
կանացում և նախագծում. համակարգչային 
ներ սարված ծրագրային արտադրանքի, հա-

մա  կարգչային ծրագրային ապահովման և 
համակարգչային ծրագրերի պահպանում, արդիա-
կանացում և նախագծում. համակարգչային 
ծրա գրավորում. համակարգիչների և համա-
կարգչային ցանցային միջոցների վերաբերյալ 
տե ղեկատվության պատրաստում և տրամա-
դրում. տեխնիկական խորհրդատվություն և 
խորհրդակ ցություն տեղեկատվական տեխ-
նոլոգիաների և հեռահաղորդակցության ոլոր-
տում. համակարգչային համակարգերի և հեռա-
հաղորդակցական համակարգերի ու սարքա-
վումների նախագծում և զարգա ցում. համա-
կարգչային կառավարման ծառայություններ. հա-
մա  կարգչային ցանցերի, հեռահաղորդակցա կան 
ցանցերի և տվյալների փոխանցման ցանցերի 
գործարկման ապահովում. համակարգչային 
օն-լայն ծառայություններ. օն-լայն ռեժիմում 
տրամադրվող ծրագրավորման ծառայություն-
ներ. մուտքի տրամադրում դեպի էլեկտրոնային 
օն-լայն ցանց տեղեկատվության որոնման և առ-
բերման համար. համակարգիչների վարձույթ. 
ինտերնետային վեբ էջերի հավաքման համար 
նախագծում, գծագրում և լիազորված գրառում. 
վիրտուալ և ինտերակտիվ պատկերների ստեղծ-
ման ծառայություններ. տվյալների բազաների, 
ինտրանետի և վեբ–կայքերի ստեղծում, գործարկում 
և պահպանում. երրորդ անձանց վեբ–կայքերի 
տեղակայում. համակարգչային ծրագրային ար-
տադրանքի տեղակայում և պահպանում. դեպի 
համակարգչային տվյալների բազաներ մուտքի 
ժամանակի վարձույթ. դեպի համակարգչային 
հայտարարությունների և հաղորդագրություն-
ների տախտակներ և համակարգչային ցանցեր 
մուտքի ժամանակի վարձույթ. ինտերնետ պրո-
վայդերների (ISP) ծառայություններ. գրանցված 
դոմեն անվանումների հավաքում, ստեղծում և 
պահպանում. համակարգիչների կամ շարժական 
հեռախոսների միջոցով տրամադրվող տեքստերի, 
պատկերների և երաժշտության գրանցման հա մար 
վեբ կայքերի, վեբ-էջերի և պորտալների ստեղծում, 
գործարկում և պահպանում. համակարգչային 
տվյալ ների բազաներից կամ ինտերնետի միջոցով 
օն-լայն ռեժիմում տրամադրվող տեղեկատվա-
կան և խորհրդատվական ծառայություններ. 
եղանակի կանխատեսում. եղանակի մասին տե-
ղեկատվության տրամադրում. ինտերիերի նախա-
գծման ծառայություններ. վերոհիշյալ ծառա-
յությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն և 
խորհրդատվություն:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20090780 (111) 15048
(220) 08.07.2009 (151) 26.02.2010
 (181) 08.07.2019
(730) Դանհիլ Թբեքոու օֆ Լանդն Լիմիթիդ , GB
(540) 

(526) “FINE CUT” արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ։

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ ինքնափաթթուկի համար, 

ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծխա-
խոտային արտադրանք, սիգարետներ, սիգարներ, 
սիգարիլներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090911 (111) 15049
(220) 27.07.2009 (151) 26.02.2010
 (181) 27.07.2019
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ , GB
(540) 

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

դակցական և հեռահաղորդակցական սարքեր 
և սարքավորումներ. հաղորդակցական և հեռա-
հաղորդակցական սարքեր և սարքա վորումներ. 
Էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքեր և սարքա-
վորումներ՝ բոլորը նախատեսված տվյալների 
մշակման, գրանցման, պահման, փոխանցման, 
որոնման, առբերման կամ ստացման համար. 
սարքեր և սարքավորումներ ձայնի, պատկերների, 
տեղեկատվության և ծածկագրված տվյալների 
գրանցման, փոխանցման, ուժեղացման կամ 

վերար տադրման համար. խցիկներ. լուսա նկար-
չական սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք. 
պատկերի մշակման սարքեր, գործիքներ և սար-
քավորանք. հեռուստատեսային և ռադիո սար-
քեր և սարքավորումներ. հեռահաղորդակցական, 
ռա դիո և հեռուստատեսային հեռարձակման հա-
ղոր դող և ընդունող սարքեր. հեռարձակված 
կամ հաղորդված ծրագրերին մուտքի ապահով-
ման սարքեր. հոլոգրամներ. համակարգիչներ. 
համակարգիչներին կից սարքավորումներ. ծրա-
գրավոր ված տվյալներ պարունակող էլեկտրո-
նային սխեմաներ. համակարգչային ծրագրեր. հա-
մակարգչային ծրագրային արտադրանք. տվյալ-
ների մագնիսական կրիչներ հանդիսացող սկա-
վա ռակներ, ժապավեններ և լարեր. դա  տարկ և 
նա խապես գրանցված մագնիսական քար  տեր. 
տվյալների քարտեր. հիշողության քարտեր. բա-
նական քարտեր. միկրոպրոցեսորներ պարու-
նակող քարտեր. ինտեգրալային սխեմաների քար-
տեր. նույնականացման էլեկտրոնային քար  տեր. 
հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային վարկա-
քարտեր. վարկաքարտեր. հաշվեքարտեր. քար-
տեր էլեկտրոնային խաղերի համար, որոնք նախա-
տեսված են հեռախոսների հետ օգտագործման 
համար. CD-ROM-ներ. տվյալների մագնիսական, 
թվային և օպտիկական կրիչներ. մագնիսական, 
թվային և օպտիկական տվյալների գրանցման և 
պահման կրիչներ (դատարկ և նախապես գրանց-
ված). ինտերնետից տրամադրվող համակարգչա-
յին ծրագրային արտադրանք. համակարգչային 

տվյալների բազաներից կամ ինտերնետից օն-լայն 

ռեժիմում տրամադրվող էլեկտրոնային հրատա-

րակումներ (բեռնվող). համակարգչային ծրագրային 

արտադրանք և հեռահաղորդակցական սարքեր 

(ներառյալ մոդեմները), որոնք հնարավորություն 

են տալիս միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ 
ցանցերին և ինտերնետին. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք հեռուստա կոնֆե  րանս-
ների, տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոս-
ների ծառայության մատուցման համար. համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանք տվյալների 
որոնման և առբերման համար. համակարգ չա-
յին ծրագրային արտադրանք դեպի տվյալների 
բազաներ մուտքի ապահովման, հեռա հաղոր-
դակցական ծառայությունների մատուցման, 
համակարգչային ցանցերի և հայտարարություն-
ների էլեկտրոնային տախտակների համար. 
համակարգչային խաղերի ծրագրային արտա-
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դրանք. համակարգչային տվյալների բազանե-
րից կամ ինտերնետից տրամադրվող թվային 
երաժշտություն (բեռնվող). MP3 ինտերնետային 
վեբ-կայքերից տրամադրվող թվային երաժշտու-
թյուն (բեռնվող). սարքեր ինտերնետից ստացված 
երաժշտության նվագարկման համար. MP3 նվա-
գարկիչներ. համակարգչային տվյալների բազա-
ներից կամ ինտերնետից կամ ինտերնետային 
կայքերից օն-լայն ռեժիմում տրամադրվող լուսա-
նկարներ, նկարներ, գրաֆիկա, ձայնային ֆայլեր, 
ֆիլմեր, տեսատվյալներ և ձայնատեսային ծրա-
գրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր և սարքա-
վորումներ. համակարգչային ծրագրային արտա-
դրանք հեռահսկման համար. արբանյակային 
ընդունող և հաղորդող սարքեր. հեռահա ղորդակ-
ցության և հեռարձակման արբանյակներ. ռադիո-
հեռախոսային փարոսներ և հեռախոսային կայմեր. 
էլեկտրական լարեր և մալուխներ. օպտիկա-
կան մալուխներ. դիմադրողականության լարեր. 
էլեկտրոդներ. հեռահաղորդակցական համա-
կար գեր և կայանքներ. հեռախոսային ցանցերի 
տերմինալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ. 
հեռահաղորդակացական ազդանշանի մուտքի, 
պահման, փոխակերպման և մշակման սարքեր. 
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք 
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով 
հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող 
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա տերմինալ-
ներ. ինտերակտիվ տերմինալներ ապրանքների և 
ծառայությունների ցուցադրման և պատվիրման 
համար. փեյջինգային, ռադիոփեյջինգային և 
ռադիո հեռախոսային սարքեր և սարքավորում-
ներ. հեռախոսներ, շարժական հեռախոսներ 
և հեռախոսային լսափողեր. ֆաքսիմիլային 
ապա րատներ. հեռախոսների և հեռախոսային 
լսափողերի լրացուցիչ պարագաներ. հեռախոսների 
հետ օգտագործվող ադապտեր. հեռախոսների 
լիցքավորման սարքեր. գրասեղաններին կամ 
ավտոմեքենաներում տեղակայված բարձրա խո-
սով սարքեր հեռախոսի ավտոմատ օգտագործ-
ման համար. ավտոմեքենաներում տեղադրվող 
հեռախոսային լսափողերի հենարաններ. պայու-
սակներ և պատյաններ՝ հատուկ նախատեսված 
շարժական հեռախոսների և հեռախոսային սար-
քերի ու աքսեսուարների պահման և կրման հա-
մար. համակարգչայնացված անձնական քար-
տուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոցներ. միկրո-
պրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. մոդեմներ. հաշվիչ 

մեքենաներ. դիսփլեյներ. գլոբալ դիրքավորման 
էլեկտրոնային համակարգեր. նավարկման, 
հետև ման և դիրքավորման էլեկտրոնային 
սարքեր և սարքավորումներ. հսկման սարքեր 
և սարքա վո րումներ (բացառությամբ in-vivo 
հսկման). ռադիո սարքեր և սարքավորումներ. 
կառավարման, տես տա վորման (բացառությամբ 
in-vivo տեստավոր ման), ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման) և ուսու ցողական էլեկտրական 
սարքեր  և  գործիքներ .  օպտիկական և 
էլեկտրաօպտիկական սարքեր և գոր ծիքներ. 
տեսաֆիլմեր (գրառված). ձայնատեսային սար քեր 
և սարքավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի սար-
քեր և սարքավորումներ. էլեկտրական և էլեկտրո-
նային լրացուցիչ պարագաներ և կից սարքավո-
րանք, որոնք նախատեսված և հարմարեցված 
են համակարգիչների, ձայնատեսային սարքերի 
և էլեկտրոնային խաղերի սարքերի ու սարքա վո-
րումների հետ օգտագործման համար. վերոհիշյալ 
ապրանքների մասեր և կցամասեր.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր-
դակ ցություն. հեռախոսների, շարժական հեռա-
խոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, հաղորդա-
գրությունների հավաքման և փոխանցման, ռա-
դիոփեյջինգի, հեռախոսականչի երթուղու փո-
փոխ ման, ինքնապատասխանիչի, տեղեկատուի 
և էլեկտրոնային փոստի ծառայություն ներ. ձայնի, 
տվյալների, պատկերների, երաժշտության և 
տեղեկատվության փոխանցում, տեղ հասցնում 
և ընդունում. էլեկտրոնային հաղորդագրություն-
ների տեղ հասցնում. օն-լայն տեղեկատվություն 
հեռահաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների 
միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալների 
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջոցով. 
արբանյակային կապի ծառայություններ. 
հեռարձակման ծառայություններ. ռադիո կամ 
հեռուստատեսային ծրագրերի ու ֆիլմերի, հեռուս-
տախանութ ու վեբ-խանութ ծրագրերի հեռարձա-
կում կամ հաղորդում. տեսատեքստի, տելե տեքստի 
և տվյալների դիտման ծառայություններ. մուլտի-
մեդիա բովանդակության հեռարձակում և տեղ 
հասցնում էլեկտրոնային հաղորդակցության ցան-
ցերի միջոցով. տեսահաղորդագրությունների 
ծառայություններ. տեսակոնֆերանսների ծառա-
յություններ. տեսահեռախոսների ծառայություն-
ներ. տեղեկատվության (ներառյալ վեբ-էջերի), 
համակարգչային ծրագրերի և այլ տվյալների հեռա-
հաղորդակցություն. օգտագործողներին դեպի 
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ինտերնետ մուտքի տրամադրում. ինտերնետին կամ 
տվյալների բազաներին հեռահաղորդակցական 
միացումների կամ կապուղիների տրամադրում. 
օգտագործողներին դեպի ինտերնետ մուտքի 
տրամադրում (պրովայդերների ծառայություններ). 
էլեկտրոնային կոնֆերանսների, բանավիճող 
խմբերի և զրուցասրահների տրամադրում և 
գործարկում. ինտերնետում թվային երաժշտության 
վեբ-կայ քերին մուտքի տրամադրում. ինտերնետում 
MP3 վեբ-կայքերին մուտքի տրամադրում. 
հեռա հաղորդակցության միջոցով թվային 
երաժշտու թյան տեղ հասցնում. այլ օպերատոր-
ների համար դեպի հեռահաղորդակցական 
ենթակառուցվածքներ մուտքի տրամադրում. 
որոնման միջոցների գործարկում և տրա-
մադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի 
ծառա յություններ. հաղորդագրություն ների 
ու  պատկերների համակարգչայնացված 
փոխան ցում. հաղորդակցություն համակարգչի 
միջոցով. նորությունների գործակալություն-
ների ծառայություններ. նորությունների և 
ընթացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների տրամադրման համար 
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների, 
տեղակայման սարքերի կամ մասերի վար-
ձում, վարձույթ և վարձակալություն. վերո-
հիշյալ ծառայությունների վերաբեր յալ խորհրդա-
տվություն, տեղեկատվություն և խորհրդակ-
ցություն.

դաս 42. գիտական ու տեխնոլոգիական 
ծառա յություններ և դրանց վերաբերյալ հետա  -
զոտություններ ու նախագծում. հետա զոտա-
կան լաբորատորիաների ծառայություն ներ. 
հետազոտական, նախագծային և զար գացման 
պրոյեկտների ղեկավարում. ապրանք ների 
հետազոտում, նախագծում և զարգացում. 
տեխնիկական հետազոտություններ. համա կար-
գիչների, համակարգչային ծրագրերի, համա-
կարգ չային համակարգերի, համակարգչային 
աշխատածրագրային լուծումների, տվյալների 
մշակման համակարգերի, տվյալների կառա-
վարման, համակարգչայնացված տեղեկա տվու-
թյան մշակման համակարգերի, հաղորդակցական 
ծառայությունների, հաղորդակացական լուծում-
ների, հաղորդակցական համակարգերի և ցան-
ցային ինտերֆեյսի վերաբերյալ հետազոտման, 
նախագծման և զարգացման ծառայություն ներ. 
համակարգչային ծառայություններ. համա կարգ-
չային ապարատային արտադրանքի արդիա-
կանացում և նախագծում. համակարգչային ներ-
սարված ծրագրային արտադրանքի, հա մա -

կարգ չային ծրագրային ապահովման, համա-
կարգչային ծրագրերի պահպանում, արդիա-
կանացում և նախագծում. համակարգչային 
ծրագրա վորում. համակարգիչների և համա-
կարգ չային ցանցային միջոցների վերաբերյալ 
տեղեկատվության պատրաստում և տրա-
մա դրում. տեխնիկական խորհրդատվություն 
և  խորհրդակցութ յուն  տեղեկատվական 
տեխ նո լոգիայի և հեռահաղորդակցու թյան 
ոլորտում. համակարգչային համակարգերի և 
հեռահաղորդակցական համակարգերի ու սարքա-
վումների նախագծում և զարգացում. համա-
կարգչային կառավարման ծառայություններ. 
համա կարգչային ցանցերի, հեռահաղորդակ ցա-
կան ցանցերի և տվյալների փոխանցման ցան-
ցերի գործարկման ապահովում. համակարգչային 
օն-լայն ծառայություններ. օն-լայն ռեժիմում տրա-
մադրվող ծրագրավորման ծառայություններ. 
մուտքի տրամադրում դեպի էլեկտրոնային օն-
լայն ցանց տեղեկատվության որոնման և առբեր-
ման համար. համակարգիչների վարձույթ. ին-
տեր նետային վեբ-էջերի հավաքման համար 
նախագծում, գծագրում և լիազորված գրառում. 
վիրտուալ և ինտերակտիվ պատկերների ստեղծ-
ման ծառայություններ. տվյալների բազա ների, 
ինտրանետի և վեբ-կայքերի ստեղծում, գործարկում 
և պահպանում. երրորդ անձանց վեբ կայքերի 
տեղակայում. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանքի տեղակայում և պահպանում. դեպի 
համակարգչային տվյալների բազաներ մուտքի 
ժամանակի վարձույթ. դեպի համակարգչային 
հայտարարությունների և հաղորդագրությունների 
տախտակներ և համակարգչային ցանցեր մուտքի 
ժամանակի վարձույթ. ինտերնետ պրովայդերների 
(ISP) ծառայություններ. գրանցված դոմեն անվա-
նումների հավաքում, ստեղծում և պահպանում. 
համակարգիչների կամ շարժական հեռախոսների 
միջոցով տրամադրվող տեքստերի, պատկերների 
և երաժշտության գրանցման համար վեբ-
կայքերի, վեբ էջերի և պորտալների ստեղծում, 
գործարկում և պահպանում. համակարգչային 
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետի միջոցով 
օն-լայն ռեժիմում տրամադրվող տեղեկատվական 
և խորհրդատվական ծառայություններ. եղա-
նակի կանխատեսում. եղանակի մասին տեղե-
կատվության տրամադրում. ինտերիերի նախա-
գծման ծառայություններ. վերոհիշյալ ծառայու-
թյունների վերաբերյալ տեղեկատվություն և 
խորհրդատվություն:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20080296 (111) 15050
(220) 01.04.2008 (151) 02.03.2010
 (181) 01.04.2018
(730) Ջոնսն Քոնթրոլս Թեքնոլըջի Քամփնի , US
(310) 77/294,223   (320) 02.10.2007   (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 փոփոխական 
հոսանքի գեներատորների խոզանակների հա-
մար. փոփոխական հոսանքի գեներատորներ. 
էլեկտրաշարժիչներ. մագնիսական և էլեկտրա-
կան կարապիկներ. էլեկտրական շար ժիչ ներ 
և պտուտակներ մագնիսական և էլեկտրա-
կան կարապիկների համար. կցիչներ և փոխ-
անց ման տարրեր (բացառությամբ վեր գետնյա 
տրանսպորտային միջոցների համար նախա-
տեսվածների), այն է՝ փոկեր և առանց քակալներ.

դաս 9. մարտկոցներ և կուտակիչներ. էլեկ-
տրական կուտակչային մարտկոց ներ. արևային 
էներգիայի մարտկոցներ. մարտ կոց ների և կուտա-
կիչների լիցքավորման սարքեր. էլեկտրական և 
էլեկ տրոնային հսկման համա կարգեր մեքե նա   ների 
համար. էլեկտրական և էլեկտրոնային հսկման 
միջոցներ և հսկման համա կարգեր՝ շինություն ների 
կոմու նալ համա կարգերի տեխնիկական ղեկա-
վար ման համար, այն է՝ ջեռուցման, օդափոխու-
թյան, օդի լավորակման, սառեցման, էներգիայի, 
լուսավորման, հրդեհային ազդանշանային համա-
կարգերի և անվտանգության համակար գերի 
մի ջոցով մուտքի համակարգերի համար, և 
դրանց բաղադրամասեր և պահեստամասեր. 
ջեր մաստիճանին և ճնշմանը արձագանքող, 
ճնշումը կարգավորող ավտոմատ մեքենա-
ներ և սարքեր ջեռուցման և օդի լավորակման 
համակարգերի համար. չափման և վերահսկման 
սարքեր, այն է՝ էլեկտրական, էլեկտրոնա յին, 
էլեկտրամեխանիկական, և օդաճնշական կար-
գավորիչներ, տվիչներ կարգավորիչների հա մար, 
թերմոստատներ, հիդրոստատներ. կափույր ների 
ակտիվարարներ, շարժաբեր մեխանիզմներ, 
ավտոմատ կափույրներ և քարշանքի կար գա-
վորիչներ (թրթռամարիչներ). կառավարման 
անլար սարքեր այլ էլեկտրոնային սարքերի 

աշխատանքի ղեկավարման և մոնիտորինգի 
համար. տրանսպորտային միջոցներում կամ 
շարժական ընդունահաղորդիչներում ներ-
սարքված կառավարման անլար սարքեր, որոնք 
օգտագործվում են ավտոտնակների դռների 
փականքների, դարպասների, մուտքի դռների 
փականքների, ներքին և արտաքին լուսա-
վորության, անվտանգության ապահովման 
համակարգերի, ջեռուցման և հովացման համա-
կարգերի, փաստաթղթերի պահպանման համա-
կարգերի և էլեկտրական սարքավորումների գոր-
ծո ղության մեջ դնելու համար. կառավարման 
էլեկտրական համակարգեր հեռակառարվաման 
հաղորդիչի օգտագործմամբ, որոնք ներառում 
են ուղղորդվող հաղորդիչներ, տրանսպորտային 
միջոցների ինտերֆեյսի մոդուլներ, լամպային մո-
դուլներ, փոխարկման մոդուլներ, փոխարկման 
կառավարման մոդուլներ, փոխարինովի լամ պա-
յին մոդուլներ և ավտոտնակների դռների դիրքի 
ցու ցիչներ. էլեկտրական համակարգեր վերգետնյա 
տրանս պորտային միջոցների սրահների համար, 
ներառյալ փոխարկիչներ, հպակներ, սոլենոիդ-
ներ, կափույրներ և ռելեներ, որոնք նախատես-
ված են ներքին և արտաքին լուսավորության 
համակարգերում, նստոցների կարգավորման, 
կլիմատ կոնտրոլի, անվտանգության համա-
կարգի, դռների և լուսամուտների կառա-
վարման, հայելիների կառավարման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 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 լավորակման, 

սառեցման, էներգամատակարարման, լուսա-

վորման, հրդեհային ազդանշանային համա կար-
գերի ղեկավարման և անվտանգության հա-
մակարգերի միջոցով մուտքի համակարգերի 
ղեկավարման համար. աուդիո համակարգեր և 
աուդիո համակարգերի բաղադրամասեր, այն 
է` բարձրախոսներ, ծավալային հնչեղության 
կերպափոխիչներ,  ձայնի ձայնագրման և 
վերարտադրման սարքավորումներ, աուդիո-
կասետների նվագարկիչներ, կասետների դե կա-
ներ (ժապավենաձգիչ մեխանիզմներ), աուդիո-
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ուժեղարարներ, աուդիո էկվալայզերներ և 
աուդիո սկավառակների նվագարկիչներ. ար-
բան յակային նավագնացության համա կար-
գեր GPS (տեղակայման որոշման արբան-
յակային համակարգի ձևով). էլեկտրական 
կողմ նա ցույցներ տրանսպորտային միջոց ների 
համար. զվարճությունների համակարգեր տրան-
սպորտային միջոցների համար, որոնք ներա ռում 
են կառավարման բլոկների անշարժ, հանովի և 
համափոխարինելի համակցություններ, մաս -
նավորապես՝ կառավարման վահանի, առաս-
տաղային վահանակների, հատակի վահանների 
և նստոցների թիկնակների մեջ ներսարքված 
ռադիո կառավարման, կամ աուդիո և վիդեո կա-
ռավարման բլոկներ. էլեկտրոնային մոդուլային 
համակարգեր տրանսպորտաին միջոցների հա-
մար, որոնք վաճառվում են լրակազմի մեջ, որը 
ներառում է էներգիայի աղբյուրից կամ առանց 
էներգիայի աղբյուրի աշխատող համափոխարինելի 
մոդուլներ, այն է՝ մեքենայի առաստաղին մոտ 
գտնվող համակարգեր, և մոդուլներ, այն է՝ արևա-
պաշտպան հովարներ, բռնակներ, առաս տա-
ղային 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 նվագարկիչ-
ներ, նավագնացության սարքեր, GPS սարքեր 
(տեղակայման որոշման արբանյակային համա-
կարգ), էլեկտրոնային կողմնացույցներ, վերա-
լիցքավորվող լուսարձակներ, համակարգիչներ, 
շարժական հեռախոսներ, հաղորդակցության 
անլար սարքեր, ազդասարքեր, մեկնասարքեր, 
ուժեղարարներ, բարձրախոսներ, հզորության 
կերպափոխիչներ, օդամաքրիչներ և ռադիո-
տե ղորոշման դետեկտորներ. դողերի ներսի 
ճնշման վերահսկման սարքավորումներ, այն է՝ 
ցուցասարքեր, անվային տվիչներ և ձայնային 
ազդասարքեր և մասեր վերոնշյալ բոլոր ապ րանք-
ների համար. էլեկտրական ռելեներ. էլեկտրա-
մագնիսական սոլենոիդային կափույրներ. վառա-
րանային քարշանքի կարգավորիչներ՝ էլեկտրա-
շարժիչի շարժաբերով. ավտոմատ էլեկտրական 
փոխարկիչներ, մասնավորապես՝ օդաճնշական 
փոխարկիչներ, լողանավոր փոխարկիչներ, 

վակուումային փոխարկիչներ, խոնավության 
ազդեցությամբ աշխատող փոխարկիչներ. 
էլեկտրոնային կափույրներ գազի կամ հեղուկի 
կարգավորման համար. զգայասարքեր՝ ջեռուց-
ման, օդափոխության, օդի լավորակման, լուսա-
վորության և սառեցման սարքավորումների 
համար.

դաս 11. շրջակա միջավայրի վերահսկ-
ման սարքավորումներ, այն է՝ ջեռուցման, օդա-
փոխության և օդի լավորակման կայանք-
ներ, ջերմային պոմպեր, տեղային սառեց-
ման տեղափոխելի կայանքներ, օդա- և ջրա-
հովացուցիչներ, օդի լավորակման և օդի չորաց-
ման սարքավորումներ. հովացնող գոլորշիչ ներ. 
զատիչներ օդի մաքրման և զտման համար, ձյուն 
արտադրող սարքավորումներ, այն է՝ սեղմված 
օդի մատակարարման ստորգետնյա օդատար-
ներ և ստորգետնյա ջրաճնշական խողովակներ, 
օդապաղիչներ, որոնք վաճառվում են կայանքի 
տեսքով և դրանց պահեստամասեր. ճկափողեր և 
կցոր դիչներ սառեցման սարքավորումների համար. 
ջեռուցման սարքավորումներ, մասնավորապես՝ 
ջեռուցման վառարաններ. գազայրոցներ, ջեր-
մա փոխանակիչներ, օդափոխության սար քա-
վորումներ, մասնավորապես՝ արտաքաշող օդա-
փոխիչներ. օդի լավորակման սարքավորում-
ներ և սառնարանային սարքավորումներ, այն է՝ 
սառնարանային կայանքներ, որոնք բաղկացած 
են օդափոխիչներից, սառեցման ապարատնե-
րից, հովացման գալարախողովակներից, հեղու-
կացիրներից և պոմպերից. կափույրներ, որոնք 
օգտագործվում են սառնարանային կայանքնե-
րում. յուղերի կամ սառնարար ազդանյութերի ոչ 
մեխանիկական զատիչներ.

դաս 12. մեքենաների մոդուլային համակար-
գեր սրահների հարդարման համար, որոնք վաճառ-
վում են լրակազմի մեջ և բաղկացած են հարդարման 
համափոխարինելի դետալներից, որոնք միացվում 
են հիմնական մասին՝ դռների, հատակի, նստոց-
ների, բեռնային հատվածամասերի և կառավար-
ման վահանների համար. տրանսպորտային մի   ջոց-
նե րում պահեստավորման համակարգեր, որոնք 
ներառում են զատիչ միջնորմներ, միջնորմնե րով 
հատակներ, զամբյուղներ, սեկցիաներ և արկ-
ղեր, որոնք օգտագործվում են տրանսպոր տա-
յին միջոցներում իրերի պահեստավորման հա-
մար նախատեսված հատվածամասերի ստեղծ-
ման համար. տրանսպորտային միջոցների 
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սրահ  ների նստոցներ և դրանց մասեր, այն 
է՝ նստոցների թիկնակներ, գլխակալներ և 
մե խա նիկական, մեխանիկաօդաճնշա կան և 
էլեկտրամեխանիկական սարքեր, որոնք ներ-
սարքվում են տրանսպորտային միջոց ների 
նստոցների մեջ և դրանց մասեր, այն է՝ նստոց-
ների թիկնակներ, գլխակալներ. արմնկակալ-
ներ և սեղաններ տրանսպորտային միջոցների 
սրահների համար. արևապաշտպան հովար ներ 
տրանսպորտային միջոցների համար.

դաս 35. գործերի կառավարում գործա րա-
րության ոլորտում և անշարժ գույքի օբյեկտ  ների 
շահա գործման և սպասարկման կազմակերպ  ման 
հարցերով խորհրդատվություն, այն է՝ օբյեկտների 
տեխնիկական սարքավորումների աշխա տանքի 
կազմակերպում, գործարար տեղեկատվու թյան 
կառավարում արդյունաբերական, առևտրա-
յին, կրթական, ինստիտուցիոնալ և պետա-
կան օբյեկտներում և հիմնարկություն ներում, 
գոր ծա րար տեղեկատվությանը վերաբե րող 
խորհրդատվություն. գործերի կառավարում գոր-
ծա րարության ոլորտում և խորհրդատվական 
ծառայութուններ աշխատանքային տեղերի, 
գրասենյակային տարածքի և աշխատակազմի 
հարցերով արդյունաբերական, առևտրային և պե-
տա կան օբյեկտների համար. խորհրդատվու թյուն 
գործարարության ոլորտում. խորհրդատվություն 
գործարարության ոլորտում, այն է՝ անշարժ 
գույքի ակտիվների մաքսիմալացման նպատա-
կով շուկայի ուսումնասիրություն և տարածքների 
օգտագործմանը վերաբերող խորհրդատվություն 
ձեռնարկությունների համար, մասնավորապես` 
տարածքների օգտագործման, կահույքի և նյութե-
րի վերաբերյալ հաճախորդների պահանջ նե րի 
որոշում. խորհրդատվություն գործարարու թյան 
ոլորտում, այն է` միջոցների ներդրումների վեր-
լու ծություն, պլանավորում և մոնիթորինգ այն 
նպատակային ծրագրերի համար, որոնք օգտա-
գործվում են անշարժ գույքի օբյեկտ ների շահա-
գործման և սպասարկման կազմակերպ ման հա-
մա կարգերում ջեռուցման, օդափոխության, օդի 
լավորակման, լուսավորության և հակահրդե-
հային սարքավորումների ավտոմատացված ղե-
կա վարման համար. անշարժ գույքի օբյեկտների 
շա հագործման և սպասարկման կազմակերպ ման 
ծառայություններ. անշարժ գույքի օբյեկտների շա-
հագործման և սպասարկման կազմակերպման 
ծառայություններ, որոնք վերաբերում են շենքերի, 

գրասենյակների մասնաճյուղերի, շինությունների, 
հաստատությունների և շենքերի սարքավորում-
ների սպասարկմանը, վերանորոգմանը, շրջա-
կա միջավայրի ազդեցության վերահսկմանը, 
մաքրմանը, անվտանգությանը և ապահո վու   թյանը. 
գոր ծարարության տեղափոխություն և աշխա տա-
կազմի ընտրություն, այն է՝ կադրերի համալրում 
և տեղավորում. հաճախորդների սպասարկման 
ծառայություններ անշարժ գույքի օբյեկտների 
շահագործման և սպասարկման կազմակերպման 
ոլորտում. հաճախորդների սպասարկման և 
բողոքների լուծման ծառայություններ անշարժ 
գույքի օբյեկտների շահագործման և սպասարկ-
ման կազմակերպման ոլորտում էլեկտրոնային, 
հեռախոսային և անլար հաղորդակցության միջոց-
ներով. էներգիայի սպառման կարգավորման ծա-
ռայություններ, այն է՝ էներգիայի օգտագործման 
ղեկավարման վերաբերյալ տեղեկատվական 
ծառայություններ. 

դաս 36. անշարժ գույքի կառավարման ծառա-
յություններ. անշարժ գույքի ոլորտում միջնորդային 
ծառայություններ, ֆինանսական պլանավորում 
և ֆինանսական պորտֆոլիոյի կառավարման 
ծառայություններ արդյունաբերական, առևտրա-
յին և պետական օբյեկտների համար. անշարժ 
գույքի կառավարման ծառայություններ արդյու-
նաբերական, առևտրային և պետական օբյեկտ-
նե րի համար. վարձակալության և վարձակալու-
թյան գործավարության ծառայություններ արդյու-
նաբերական, առևտրային և պետական օբյեկտ-
ների համար. ֆինանսավորման ծառայություն-
ներ անշարժ գույքի օբյեկտների կառավարման 
համակարգերի ոլորտում, այն է՝ ջեռուցման, 
օդա  փոխության, օդի լավորակման, սառեցման, 
էներգամատակարարման, լուսավորության, հրդե-
հային ազդանշանային համակարգերի և անվտան-
գության ապահովման համակարգերի միջոցով 
մուտքի համակարգերի վերահսկման համար.

դաս 37. շինություններում շրջակա միջավայրի 
ազդեցության վերահսկման համակարգերի տեղա-
դրում, սպասարկում և վերանորոգում. ջեռուցման, 
օդափոխության, օդի լավորակման, սառեցման, 
էներ գամատակարարման, լուսավորության, հրդե-
հային ազդանշանային համակարգերի և անվտան-
գության ապահովման համակարգերի միջոցով 
մուտքի համակարգերի տեղադրում, սպասարկում 
և վերանորոգում արդյունաբերական, առևտրային 
և պետական օբյեկտների համար. սառեցման 
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համակարգերի, հրդեհի հայտնաբերման և ազդա-
նշանային համակարգերի, անվտանգության հա-
մա կարգերի միջոցով մուտքի համակարգերի 
և համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համակարգերի տեղադրում, սպասարկում և 
վերանորոգում անշարժ գույքի օբյեկտների շա-
հա գործման և սպասարկման կառավարման հա-
մակարգերի համար. շինարարության կառա-
վարման 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. ար դյու -
նաբերական, առևտրային և պետական օբյեկտ-
ներում կրիտիկական միջավայրի տեխնի կական 
պահպանում. խորհրդատվական ծառա յություններ 
մաքրման ծառայությունների վերա բերյալ.

դաս 40. մարտկոցների և կուտակիչների, 
ավտոմեքենաների ինտերիերի, այն է՝ նստոցների, 
կլիմատ կոնտրոլի, էլեկտրոնային պահեստավոր-
ման և զվարճությունների համակարգերի և դրանց 
մասերի մշակման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար. մարտկոցների և կուտակիչների, 
ավտոմեքենաների ինտերիերի, նստոցների, կլիմատ 
կոնտրոլի, էլեկտրոնային պահեստավորման և 
զվարճությունների համակարգերի և դրանց մասերի 
պատվերով արտադրության ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար. երրորդ անձանց համար 
ջեռուցման, օդափոխության, օդի լավորակման-
ման, սառեցման, էներգամատակարարման, լու-
սավորության, հրդեհային ազդանշանային և ան-
վտանգության ապահովման համակարգերի և 
դրանց մասերի մշակում արդյունաբերական, 
առևտրային և պետական օբյեկտների համար. 
պահեստամասերի մշակում և լրակազմում երրորդ 
անձանց համար.

դաս 41. ուսուցողական և կրթական ծառա-
յություններ մարտկոցների և կուտակիչների 
վերաբերյալ դասընթացների և սեմինարների 
ձևով. ուսուցողական և կրթական ծառայու-
թյուն ներ ավտոմեքենաների ինտերիերի համա-
կարգերի վերաբերյալ դասընթացների և սեմի-
նարների ձևով. ուսուցողական և կրթական 
ծառայություններ ջերմամատակարարման, օդա-
փոխության, օդի լավորակման, սառեցման, 
էներ գիայի, լուսավորության համակարգերի, 
հրդեհային ազդանշանային համակարգերի և 

անվտանգության ապահովման համակարգերի 
միջոցով մուտքի համակարգերի վերաբերյալ 
դասընթացների և սեմինարների ձևով.

դաս 42. ճարտարագիտական և նախա-
գծման ծառայություններ երրորդ անձանց 
համար`ջեռուցման, օդափոխության, օդի լավո-
րակման,  սառեցման,  էներ  գա  մա տա  կա  -
րար ման, լուսավորության, հրդե հա յին ազդա-
նշանային համակարգերի և անվտան գու-
թյան ապահովման համակարգերի ոլոր տում. 
ճարտա րապետական նախագծման ծառա-
յություններ. օն-լայն ռեժիմում համակարգերի 
կառավարման ծառայություններ, որոնք թույլ են 
տալիս օգտվողներին հեռավորության վրա հսկել 
ջեռուցման, օդափոխության, օդի լավորակման, 
սառեցման, էներգամատակարարման, լուսա-
վորության, հրդեհային ազդանշանային համա-
կար գեր և անվտանգության համակարգեր 
մուտք ապահովող համակարգերի ոլորտում. օն-
լայն ռեժիմում չբեռնավորվող համակարգ չա յին 
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագործման տրա-
մադրում անշարժ գույքի ոլորտում տվյալների 
բազաների կառավարման մեջ օգտագործելու հա-
մար. խորհրդատվական ծառայություններ, որոնք 
վերաբերում են շինությունների օգտագործմանը, 
այն է՝ խորհրդատվություն շինությունների 
ենթակառուցվածքի նախագծման, շինություն-
ների և շինությունների ենթակառուցվածքի 
համակարգերի պլանավորման, տարածքների 
պլանավորման, այն է` գեոդեզիական փոր ձա-
քննություն և ճարտարագիտություն, շինու թյուն-
ների նախագծում, շինությունների շինարա-

րություն, շինարարական ստանդարտներ, շինա-

րա րության կառավարման համակարգեր, այն 

է՝ օնլայն համակարգչային ծրագրային ապա-

հովման համակարգերի նախագծում և մշակում 

և համակարգչային համակարգերի ինտեգրում 

և շինությունների ավտոմատացում, տեղե կա-

տվական տեխնոլոգիաներ շինությունների հա-

մար, շինություններում շրջակա միջավայրի սանի-

տարական վիճակի և էկոլոգիական անվտան-

գության հետ կապված ծառայություններ. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովման համակար-
գերի մշակում շինությունների շահագործման և 
կառավարման հսկման համակարգերի համար։ 
(740) Զ. Մանուկյան

____________________
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(210) 20090028 (111) 15051
(220) 20.01.2009 (151) 02.03.2010
 (181) 20.01.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անահիտ Բաղդա-

սարյան, Երևան, Նար-Դոսի 3-րդ նրբ., տուն 
3 ա, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 44. վարսավիրանոց։ 

____________________

(210) 20090072 (111) 15052
(220) 30.01.2009 (151) 02.03.2010
 (181) 30.01.2019
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ , US
(540) 

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

օդեկոլոններ, անուշաբույր ջուր և անուշաբույր 
արտադրանք անձնական օգտագործման համար. 
մաշկի խնամքի դեղերով չտոգորված միջոցներ. 
դեղերով չտոգորված արդուզարդի պարագաներ 
անձնական օգտագործման համար. մարմնի 
օճառներ և մաքրող միջոցներ. այրևայրուքի 
համար նախատեսված միջոցներ. եթերային յու-
ղեր անձնական օգտագործման համար. մազերի 
խնամքի միջոցներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090640 (111) 15053
(220) 09.06.2009 (151) 02.03.2010
 (181) 09.06.2019
(730) Րիսըրչ Ին Մոուշըն Լիմիթիդ , CA
(540) 

(511) (510)
դաս 6. բանալիների կախոցներ, մետաղյա ոչ 

էլեկտրական ճոպաններ և լարեր. փականքային 
իրեր. սովորական մետաղներից պատրաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխա կան, 
լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպ-
տիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, 
հսկման (ստուգման), փրկության և ուսուցման 
սար քեր և գործիքներ. տվյալների, ձայնի կամ 
պատ կերի գրառման, հաղորդման կամ վերարտա-
դրման սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ, 
ձայնագրման սկավառակներ. հաշվիչ մեքենաներ, 
տվյալների մշակման սարքավորումներ և համա-
կարգիչներ. համակարգչային ծրագրային արտա-
դրանք. ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր տվյալների 
և(կամ) ձայնային ազդանշանների անլար հաղորդ-
ման համար. տվյալների և(կամ) ձայնային ազդա-
նշանների անլար հաղորդման համար ձեռքի 
էլեկտրոնային սարքերի լրասարքեր, այն է` 
մարտ  կոցներ, մարտկոցների փականակներ, լրա-
կազմեր ավտոմեքենաների համար, լիցքավորող 
սարքեր և հարմարակներ, գլխային հեռախոսներ, 
հարմարիչներ, սեղանի հենակալներ, կցման լծակ-
ներ, համակարգչային մալուխներ. պատյաններ, 
տուփեր և պիտոյատուփեր. համակարգչային 
հաղորդակցական ծրագրային արտադրանք 
տվյալների, օրացույցի, բովանդակության սին-
քրո նացման, փոխանցման և համատեղ օգտա-
գործման համար և մեկ կամ ավելի ձեռքի 
էլեկտրոնային սարքերի և համակարգչում պահ-
ված կամ դրա հետ զուգորդվող տվյալների միջև 
հաղորդագրությունների ուղարկման համար.

դաս 11. լուսավորման սարքեր.
դաս 16. տպագրական արտադրանք. թղթա-

գրենական պիտույքներ. կպչուն նյութեր. օրակարգի 
պլանավորման թղթեր, նոթատետրեր.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. հովանոցներ, անձրևակալներ. 
նորաձև ճամպրուկներ, գործարարական և 
ճամփորդական ճամպրուկներ, կաշվե սնդուկներ, 
պայուսակներ ուղեբեռների համար, առօրյա 
պայուսակներ, կանացի պայուսակներ.

դաս 20. նկարների շրջանակներ. փայտից, 
խցանից, եղեգից, ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, 
փղոսկրից, կետի բեղից, կրիայի զրահից, խե ցուց, 
սաթից, սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյու-
թերի փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում.

դաս 21. գավաթներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
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դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա մար-
զական և սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.

դաս 35. գովազդ. գործարարական տեղեկա-
տվության տրամադրում. մանրածախ առևտրով 
զբաղվող խանութների ծառայություններ, որոնք 
մատչելի են շարժական հեռախոսների միջոցով 
դրանց բեռնվող աշխատածրագրերի օգնությամբ. 
շուկայավարում և առևտուր.

դաս 37. նորոգում և սարքավորումների տե-
ղա կայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. ինտեր-
նետին մուտքի տրամադրում. էլեկտրոնային 
տվյալների բազաներին մուտքի տրամադրում, 
համաշ խարհային դիրքավորման համակարգի 
(GPS) նավարկման ծառայություններին մուտ-
քի տրամադրում. էլեկտրոնային փոս տի ծա-
ռա յություններ. տվյալների անլար հաղոր դա-
գրության ծառայություններ, մասնավորապես 
ծառայություններ, որոնք հնարավորություն են 
տալիս օգտագործողին փոխանցել կամ ստանալ 
հաղորդագրություններ տեղեկատվական անլար 
ցանցի միջոցով. միակողմանի կամ երկկողմանի 
փեյջինգային ծառայություններ. ձայնային հաղոր-
դակցությունների փոխանցման և ստաց ման 
ծառայություններ. հեռահաղորդակցական հար-
ցերով խորհրդատվություն, այն է՝ տեղեկա տվու-
թյան տրամադրում երրորդ անձանց աջակցելու 
նրանց տվյալներին, ներառյալ կորպորատիվ և 
անձ նական տվյալներին և(կամ) ձայնային հաղոր-
դակցություններին միակողմանի կամ երկկող մանի 
անլար միացման զարգացման և ինտեգրաց ման 
հարցում. 

դաս 39. համաշխարհային դիրքավորման 
համակարգի (GPS) նավարկման ծառայության 
տրամադրում. տեղեկատվության տրամադրում 
ճամփորդության և բեռնափոխադրումների վե-
րա բերյալ.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-

հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-

կու թային միջոցառումների կազմակերպում. 

դրանց վերաբերյալ տեղեկատվության տրա-

մադրում. կրթա կան և ուսուցողական ծա ռա-

յություններ, այն է՝ դաս ընթացների, սեմի նար-

ների և կոնֆերանսների անց կացում երրորդ 
անձանց տեղեկատվություն տրամադրելու նպա-
տակով աջակցելու նրանց միացման անլար սար-

քերի և դրանց վերաբերող անլար միացման 
միջոց ների և համակարգչային հաղորդակցական 
ծրագրային արտադրանքի օգտագործման, կատա-
րելագործման և ապահովման հարցում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և  հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշա-
կում և կատարելագործում. խորհրդա տվու-
թյան(խորհրդակցության) և տեխնիկական 
աջակ ցության ծառայություններ համակարգ չա-
յին ապարատային և ծրագրային արտա  դրանքի, 
հեռա հաղորդակցության և  համաշխարհային 
դիրքավորման համակարգի (GPS) ծառայու-
թյունների վերաբերյալ. տեխնիկական աջակ-
ցություն, այն է՝ համակարգչային ծրագրերի և 
ախտորոշման համար անսարքության վերաց-
ման ծրագրերի նորացում և պահպանում, և 
միացման անլար սարքերի ու դրանց վերաբերող 
համակարգչային ապարատային ու ծրագրային 
արտադրանքի հետ կապված խնդիրների լուծում. 

դաս 45. համակարգչային ծրագրային արտա-
դրանքի լիցենզավորում:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090641 (111) 15054
(220) 09.06.2009 (151) 02.03.2010
 (181) 09.06.2019
(730) Րիսըրչ Ին Մոուշըն Լիմիթիդ , CA
(540) 

(511) (510)
դաս 6. բանալիների կախոցներ, մետաղյա ոչ 

էլեկտրական ճոպաններ և լարեր. փականքային 
իրեր. սովորական մետաղներից պատրաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 
լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպ-
տիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, 
հսկման (ստուգման), փրկության և ուսուցման 
սարքեր և գործիքներ. տվյալների, ձայնի կամ 
պատկերի գրառման, հաղորդման կամ վերար-
տադրման սարքեր. մագնիսական տեղեկակիր ներ, 
ձայնագրման սկավառակներ. հաշվիչ մեքենաներ, 
տվյալների մշակման սարքավորումներ և համա-
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կարգիչներ. համակարգչային ծրագրային արտա-
դրանք. ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր տվյալների 
և(կամ) ձայնային ազդանշանների անլար հաղորդ-
ման համար. տվյալների և(կամ) ձայնային ազդա-
նշանների անլար հաղորդման համար ձեռքի 
էլեկտրոնային սարքերի լրասարքեր, այն է` մարտ-
կոցներ, մարտկոցների փականակներ, լրակազմեր 
ավտոմեքենաների համար, լիցքավորող սարքեր 
և հարմարակներ, գլխային հեռախոսներ, հար-
մարիչներ, սեղանի հենակալներ, կցման լծակներ, 
համակարգչային մալուխներ. պատյաններ, 
տուփեր և պիտոյատուփեր. համակարգչային 
հաղորդակցական ծրագրային արտադրանք 
տվյալների, օրացույցի, բովանդակության սինք-
րո նացման, փոխանցման և համատեղ օգտա-
գործման համար և մեկ կամ ավելի ձեռքի 
էլեկտրո նային սարքերի և համակարգչում պահ-
ված կամ դրա հետ զուգորդվող տվյալների միջև 
հաղորդագրությունների ուղարկման համար.

դաս 11. լուսավորման սարքեր.
դաս 16. տպագրական արտադրանք. թղթա-

գրենական պիտույքներ. կպչուն նյութեր. օրակարգի 
պլանավորման թղթեր, նոթատետրեր.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, դրան-
ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. հովանոցներ, անձրևակալներ. 
նորաձև ճամպրուկներ, գործարարական և ճամ-
փորդական ճամպրուկներ, կաշվե սնդուկներ, 
պայուսակներ ուղեբեռների համար, առօրյա 
պայուսակներ, կանացի պայուսակներ.

դաս 20. նկարների շրջանակներ. փայտից, 
խցանից, եղեգից, ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, 
փղոսկրից, կետի բեղից, կրիայի զրահից, խե-
ցուց, սաթից, սադափից, ծովի փրփուրից, այդ 
նյութերի փոխարինիչներից կամ պլաստմաս սա-
յից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում.

դաս 21. գավաթներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-

մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.

դաս 35. գովազդ. գործարարական տեղեկա-
տվության տրամադրում. մանրածախ առևտրով 
զբաղվող խանութների ծառայություններ, որոնք 
մատչելի են շարժական հեռախոսների միջոցով 
դրանց բեռնվող աշխատածրագրերի օգնությամբ. 
շուկայավարում և առևտուր.

դաս 37. նորոգում և սարքավորումների տե-
ղա կայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. ինտեր-
նետին մուտքի տրամադրում. էլեկտրոնային 
տվյալների բազաներին մուտքի տրամադրում, 
համաշխարհային դիրքավորման համակարգի 
(GPS) նավարկման ծառայություններին մուտ-
քի տրամադրում. էլեկտրոնային փոս տի ծա-
ռա  յություններ. տվյալների անլար հաղոր դա-
գրության ծառայություններ, մասնավորապես 
ծա ռա յություններ, որոնք հնարավորություն են 
տալիս օգտագործողին փոխանցել կամ ստանալ 
հաղորդագրություններ տեղեկատվական անլար 
ցանցի միջոցով. միակողմանի կամ երկկողմանի 
փեյջինգային ծառայություններ. ձայնային հաղոր-
դակցությունների փոխանցման և ստացման 
ծառայություններ. հեռահաղորդակցական հար-
ցերով խորհրդատվություն, այն է՝ տեղեկատվու-
թյան տրամադրում երրորդ անձանց՝ աջակցելու 
նրանց տվյալներին, ներառյալ կորպորատիվ 
և անձնական տվյալներին և(կամ) ձայնային 
հաղորդակցություններին միակողմանի կամ 
երկ կողմանի անլար միացման զարգացման և 
ինտեգրացման հարցում.

դաս 39. համաշխարհային դիրքավորման 
համակարգի (GPS) նավարկման ծառայության 
տրամադրում. տեղեկատվության տրամադրում 
ճամփորդության և բեռնափոխադրումների վե-
րաբերյալ.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա կու-
թային միջոցառումների կազմակերպում. դրանց 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
կրթական և ուսուցողական ծառայություններ, այն 
է՝ դասընթացների, սեմինարների և կոնֆերանս -
ների անցկացում երրորդ անձանց տեղեկատվու-
թյուն տրամադրելու նպատակով, աջակցելու նրանց 
միացման անլար սարքերի և դրանց վերաբերող 
անլար միացման միջոցների և համակարգչային 
հաղորդակցական ծրագրային արտադրանքի 
օգտագործման, կատարելագործման և ապա-
հովման հարցում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-
յություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և  հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշա-
կում և կատարելագործում. խորհրդատվությա
ն(խորհրդակցության) և տեխնիկական աջակ-
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ցության ծառայություններ համակարգչային 
ապարատային և ծրագրային արտադրանքի, 
հեռահաղորդակցության և  համաշխարհային 
դիրքավորման համակարգի (GPS) ծառա-
յությունների վերաբերյալ. տեխնիկական աջակ-
ցություն, այն է՝ համակարգչային ծրագրերի և 
ախտորոշման համար անսարքության վերաց-
ման ծրագրերի նորացում և պահպանում, և 
միաց ման անլար սարքերի ու դրանց վերաբերող 
համակարգչային ապարատային ու ծրագրային 
արտա դրանքի հետ կապված խնդիրների լուծում.

դաս 45. համակարգչային ծրագրային արտա-
դրանքի լիցենզավորում:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090642 (111) 15055
(220) 09.06.2009 (151) 02.03.2010
 (181) 09.06.2019
(730) Րիսըրչ Ին Մոուշըն Լիմիթիդ , CA
(540) 

(511) (510)
դաս 6. բանալիների կախոցներ, մետաղյա ոչ 

էլեկտրական ճոպաններ և լարեր. փականքային 
իրեր. սովորական մետաղներից պատրաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 
լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպ-
տիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, 
հսկման (ստուգման), փրկության և ուսուցման 
սար քեր և գործիքներ. տվյալների, ձայնի կամ 
պատ կերի գրառման, հաղորդման կամ վերարտա-
դրման սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ, 
ձայնագրման սկավառակներ. հաշվիչ մեքենաներ, 
տվյալների մշակման սարքավորումներ և համա-
կարգիչներ. համակարգչային ծրագրային արտա-
դրանք. ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր տվյալների 
և(կամ) ձայնային ազդանշանների անլար հաղորդ-
ման համար. տվյալների և(կամ) ձայնային ազդա-
նշանների անլար հաղորդման համար ձեռքի 
էլեկտրո նային սարքերի լրասարքեր, այն է` մարտ-
կոց ներ, մարտկոցների փականակներ, լրակազ-
մեր ավտոմեքենաների համար, լիցքավորող 
սարքեր և հարմարակներ, գլխային հեռախոս-
ներ, հարմարիչներ, սեղանի հենակալներ, կցման 
լծակներ, համակարգչային մալուխներ. պատյան-
ներ, տուփեր և պիտոյատուփեր. համակարգ-

չային հաղորդակցական ծրագրային արտադրանք 
տվյալների, օրացույցի, բովանդակության սինքրո-
նացման, փոխանցման և համատեղ օգտա-
գործման համար և մեկ կամ ավելի ձեռքի էլեկտրո-
նային սարքերի և համակարգչում պահված կամ 
դրա հետ զուգորդվող տվյալների միջև հաղոր-
դագրությունների ուղարկման համար.

դաս 11. լուսավորման սարքեր.
դաս 16. տպագրական արտադրանք. թղթա-

գրե նական պիտույքներ. կպչուն նյութեր. օրա-
կարգի պլանավորման թղթեր, նոթատետրեր.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. հովանոցներ, անձրևակալներ. 
նորաձև ճամպրուկներ, գործարարական և ճամ-
փորդական ճամպրուկներ, կաշվե սնդուկներ, 
պայուսակներ ուղեբեռների համար, առօրյա պա-
յու սակներ, կանացի պայուսակներ.

դաս 20. նկարների շրջանակներ. փայտից, 
խցանից, եղեգից, ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, 
փղոսկրից, կետի բեղից, կրիայի զրահից, խե ցուց, 
սաթից, սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյու-
թերի փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատ րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում.

դաս 21. գավաթներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-

մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.

դաս 35. գովազդ. գործարարական տեղեկա-
տվության տրամադրում. մանրածախ առևտրով 
զբաղվող խանութների ծառայություններ, որոնք 
մատչելի են շարժական հեռախոսների միջոցով՝ 
դրանց բեռնվող աշխատածրագրերի օգնությամբ. 
շուկայավարում և առևտուր.

դաս 37. նորոգում և սարքավորումների տե-
ղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. ինտեր-
նետին մուտքի տրամադրում. էլեկտրոնային 
տվյալների բազաներին մուտքի տրամադրում, 
համաշխարհային դիրքավորման համակարգի 
(GPS) նավարկման ծառայություններին մուտ-
քի տրամադրում. էլեկտրոնային փոս տի ծա-
ռա յություններ. տվյալների անլար հաղոր դա-
գրության ծառայություններ, մասնավորապես 
ծառայություններ, որոնք հնարավորություն են 
տա լիս օգտագործողին փոխանցել կամ ստանալ 
հաղորդագրություններ տեղեկատվական անլար 
ցանցի միջոցով. միակողմանի կամ երկկողմանի 
փեյջինգային ծառայություններ. ձայնային հաղոր-
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դակցությունների փոխանցման և ստացման 
ծառայություններ. հեռահաղորդակցական հար-
ցերով խորհրդատվություն, այն է՝ տեղեկատվու-
թյան տրամադրում երրորդ անձանց՝ աջակցելու 
նրանց տվյալներին, ներառյալ կորպորատիվ և 
անձնական տվյալներին և(կամ) ձայնային հաղոր-
դակցություններին միակողմանի կամ երկկողմանի 
անլար միացման զարգացման և ինտեգրացման 
հարցում.

դաս 39. համաշխարհային դիրքավորման 
համակարգի (GPS) նավարկման ծառայության 
տրամադրում. տեղեկատվության տրամադրում 
ճամփորդության և բեռնափոխադրումների վերա-
բերյալ.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսու ցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշակու-
թային միջոցառումների կազմակերպում. դրանց 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
կրթա կան և ուսուցողական ծառայություններ, այն է՝ 
դաս ընթացների, սեմինարների և կոնֆերանսների 
անցկացում երրորդ անձանց տեղեկատվություն 
տրամադրելու նպատակով, աջակցելու նրանց 
միացման անլար սարքերի և դրանց վերաբերող 
անլար միացման միջոցների և համակարգչային 
հաղորդակցական ծրագրային արտադրանքի 
օգտա գործման, կատարելագործման և ապա-
հովման հարցում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերա-
կան վերլուծումներ և  հետազոտություններ. 
հա մա կարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում. խորհրդա տվու-
թյան(խորհրդակցության) և տեխնիկական աջակ-
ցության ծառայություններ համակարգչային ապա-
րատային և ծրագրային արտադրանքի, հեռա -
հաղորդակցության և  համաշխարհային դիր-
քավորման համակարգի (GPS) ծառա յություն-
ների վերաբերյալ. տեխնիկական աջակցություն, 
այն է՝ համակարգչային ծրագրերի և ախտորոշ-
ման համար անսարքության վերացման ծրագրերի 
նորացում և պահպանում, և միացման անլար 
սարքերի ու դրանց վերաբերող համակարգչային 
ապարատային ու ծրագրային արտադրանքի հետ 
կապված խնդիրների լուծում. 

դաս 45. համակարգչային ծրագրային արտա-
դրանքի լիցենզավորում:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090643 (111) 15056

(220) 09.06.2009 (151) 02.03.2010

 (181) 09.06.2019

(730) Րիսըրչ Ին Մոուշըն Լիմիթիդ , CA
(540) 

(511) (510)
դաս 6. բանալիների կախոցներ, մետաղյա ոչ 

էլեկտրական ճոպաններ և լարեր. փականքային 

իրեր. սովորական մետաղներից պատրաստված 

իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, լու-

սանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպտի-

կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 

(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր 

և գործիքներ. տվյալների, ձայնի կամ պատկերի 

գրառման, հաղորդման կամ վերարտադրման 

սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնա-

գրման սկավառակներ. հաշվիչ մեքենաներ, 

տվյալ  ների մշակման սարքավորումներ և հա-

մա  կարգիչներ. համակարգչային ծրագրային ար-

տադրանք. ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր տվյալ-

ների և(կամ) ձայնային ազդանշանների անլար 

հաղորդման համար. տվյալների և(կամ) ձայնային 

ազդանշանների անլար հաղորդման համար ձեռ-

քի էլեկտրոնային սարքերի լրասարքեր, այն է` 

մարտկոցներ, մարտկոցների փականակներ, լրա-

կազմեր ավտոմեքենաների համար, լիցքավո րող 

սարքեր և հարմարակներ, գլխային հեռախոսներ, 

հարմարիչներ, սեղանի հենակալներ, կցման 

լծակներ, համակարգչային մալուխներ. պատյան-

ներ, տուփեր և պիտոյատուփեր. համակարգչային 

հաղորդակցական ծրագրային արտադրանք 

տվյալների, օրացույցի, բովանդակության սինք-

րո նացման, փոխանցման և համատեղ օգտա-

գործման համար և մեկ կամ ավելի ձեռքի էլեկտրո-

նային սարքերի և համակարգչում պահված կամ 

դրա հետ զուգորդվող տվյալների միջև հաղոր-

դագրությունների ուղարկման համար.

դաս 11. լուսավորման սարքեր.

դաս 16. տպագրական արտադրանք. թղթա-

գրենական պիտույքներ. կպչուն նյութեր. օրա-
կարգի պլանավորման թղթեր, նոթատետրեր.
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դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, դրան-
ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. հովանոցներ, անձրևակալներ. 
նորաձև ճամպրուկներ, գործարարական և ճամ-
փորդական ճամպրուկներ, կաշվե սնդուկներ, պա-
յուսակներ ուղեբեռների համար, առօրյա պայու-
սակներ, կանացի պայուսակներ.

դաս 20. նկարների շրջանակներ. փայտից, 
խցանից, եղեգից, ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, 
փղոսկրից, կետի բեղից, կրիայի զրահից, խե ցուց, 
սաթից, սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյու-
թերի փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում.

դաս 21. գավաթներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-

մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.

դաս 35. գովազդ. գործարարական տեղե-
կատվության տրամադրում. մանրածախ առևտրով 
զբաղվող խանութների ծառայություններ, որոնք 
մատչելի են շարժական հեռախոսների միջոցով 
դրանց բեռնվող աշխատածրագրերի օգնությամբ. 
շուկայավարում և առևտուր.

դաս 37. նորոգում և սարքավորումների տե-
ղա կայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. ինտեր-
նետին մուտքի տրամադրում. էլեկտրոնային 
տվյալների բազաներին մուտքի տրամադրում, 
համաշխարհային դիրքավորման համակարգի 
(GPS) նավարկման ծառայություններին մուտ-
քի տրամադրում. էլեկտրոնային փոստի ծա-
ռա յություններ. տվյալների անլար հաղոր դա-
գրության ծառայություններ, մասնավորապես 
ծա ռայություններ, որոնք հնարավորություն են 
տալիս օգտագործողին փոխանցել կամ ստանալ 
հաղորդագրություններ տեղեկատվական անլար 
ցանցի միջոցով. միակողմանի կամ երկկողմանի 
փեյջինգային ծառայություններ. ձայնային հա-
ղորդակցությունների փոխանցման և ստաց-
ման ծառայություններ. հեռահաղորդակցական 
հարցերով խորհրդատվություն, այն է՝ տեղեկա-
տվության տրամադրում երրորդ անձանց՝ աջակ-
ցելու նրանց տվյալներին, ներառյալ կորպորա-
տիվ և անձնական տվյալներին և(կամ) ձայնային 
հաղորդակցություններին միակողմանի կամ երկ-
կողմանի անլար միացման զարգացման և ինտե-
գրացման հարցում. 

դաս 39. համաշխարհային դիրքավորման 
համակարգի (GPS) նավարկման ծառայության 
տրամադրում. տեղեկատվության տրամադրում 
ճամփորդության և բեռնափոխադրումների 
վերաբերյալ.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա կու-
թային միջոցառումների կազմակերպում. դրանց 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
կրթական և ուսուցողական ծառայություններ, այն է՝ 
դասընթացների, սեմինարների և կոնֆերանսների 
անցկացում երրորդ անձանց տեղեկատվություն 
տրամադրելու նպատակով՝ աջակցելու նրանց 
միացման անլար սարքերի և դրանց վերաբերող 
անլար միացման միջոցների և համակարգչային 
հաղորդակցական ծրագրային արտադրանքի 
օգտագործման, կատարելագործման և ապա-
հովման հարցում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա-
ռայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և  հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշա-
կում և կատարելագործում. խորհրդատվությա
ն(խորհրդակցության) և տեխնիկական աջակ-
ցության ծառայություններ համակարգչային ապա-
րատային և ծրագրային արտադրանքի, հեռա-
հաղորդակցության և  համաշխարհային դիրքա-
վորման համակարգի (GPS) ծառայությունների 
վերաբերյալ. տեխնիկական աջակցություն, այն 

է՝ համակարգչային ծրագրերի և ախտորոշման 

համար անսարքության վերացման ծրագրերի 

նորացում և պահպանում, և միացման անլար 

սարքերի ու դրանց վերաբերող համակարգչային 

ապարատային ու ծրագրային արտադրանքի հետ 

կապված խնդիրների լուծում. 

դաս 45. համակարգչային ծրագրային ար տա-

դրանքի լիցենզավորում:

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090644 (111) 15057
(220) 09.06.2009 (151) 02.03.2010
 (181) 09.06.2019
(730) Րիսըրչ Ին Մոուշըն Լիմիթիդ , CA
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(540) 

(511) (510)
դաս 6. բանալիների կախոցներ, մետաղյա ոչ 

էլեկտրական ճոպաններ և լարեր. փականքային 
իրեր. սովորական մետաղներից պատրաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 
լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպ-
տիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, 
հսկման (ստուգման), փրկության և ուսուցման 
սարքեր և գործիքներ. տվյալների, ձայնի կամ 
պատկերի գրառման, հաղորդման կամ վեր-
արտադրման սարքեր. մագնիսական տեղե-
կակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. հաշվիչ 
մեքենաներ, տվյալների մշակման սարքավորում ներ 
և համակարգիչներ. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք. ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր 
տվյալների և(կամ) ձայնային ազդանշանների 
անլար հաղորդման համար. տվյալների և(կամ) 
ձայնային ազդանշանների անլար հաղորդման հա-
մար ձեռքի էլեկտրոնային սարքերի լրասար  քեր, 
այն է` մարտկոցներ, մարտկոցների փականակ-
ներ, լրակազմեր ավտոմեքենաների համար, լից-

քավորող սարքեր և հարմարակներ, գլխային 

հեռա խոսներ, հարմարիչներ, սեղանի հենակալ-

ներ, կցման լծակներ, համակարգչային մալուխներ. 

պատյաններ, տուփեր և պիտոյատուփեր. համա-

կարգչային հաղորդակցական ծրագրային արտա-

դրանք տվյալների, օրացույցի, բովանդակության 
սինքրոնացման, փոխանցման և համատեղ օգ-
տա գործման համար և մեկ կամ ավելի ձեռքի 
էլեկտրոնային սարքերի և համակարգչում պահված 
կամ դրա հետ զուգորդվող տվյալների միջև 
հաղորդագրությունների ուղարկման համար.

դաս 11. լուսավորման սարքեր.

դաս 16. տպագրական արտադրանք. թղթա-

գրենական պիտույքներ. կպչուն նյութեր. օրակարգի 

պլանավորման թղթեր, նոթատետրեր.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, դրան-

ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. հովանոցներ, անձրևակալներ. 
նորաձև ճամպրուկներ, գործարարական և ճամ-
փորդական ճամպրուկներ, կաշվե սնդուկներ, 
պայուսակներ ուղեբեռների համար, առօրյա 
պայուսակներ, կանացի պայուսակներ.

դաս 20. նկարների շրջանակներ. փայտից, 
խցանից, եղեգից, ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, 
փղոսկրից, կետի բեղից, կրիայի զրահից, 
խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի փրփուրից, այդ 
նյութերի փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում.

դաս 21. գավաթներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-

մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված 

չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.

դաս 35. գովազդ. գործարարական տեղեկա-

տվության տրամադրում. մանրածախ առևտրով 

զբաղվող խանութների ծառայություններ, որոնք 

մատչելի են շարժական հեռախոսների միջոցով՝ 

դրանց բեռնվող աշխատածրագրերի օգնությամբ. 

շուկայավարում և առևտուր.
դաս 37. նորոգում և սարքավորումների տե-

ղա կայում.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. ինտեր-

նետին մուտքի տրամադրում. էլեկտրո նային 
տվյալների բազաներին մուտքի տրամադրում, 
համաշխարհային դիրքավորման համակարգի 
(GPS) նավարկման ծառայություններին մուտ քի 
տրամադրում. էլեկտրոնային փոս տի ծառայու-

թյուններ. տվյալների անլար հաղոր դա գրու-

թյան ծառայություններ, մասնավորա պես ծառա-

յություններ, որոնք հնարավորություն են տալիս 

օգտագործողին փոխանցել կամ ստանալ հա-
ղոր դագրություններ տեղեկատվական անլար 

ցանցի միջոցով. միակողմանի կամ երկկողմանի 

փեյջինգային ծառայություններ. ձայնային հաղոր-

դակցությունների փոխանցման և ստացման 

ծառայություններ. հեռահաղորդակցական հար-

ցերով խորհրդատվություն, այն է՝ տեղեկա տվու-

թյան տրամադրում երրորդ անձանց՝ աջակցելու 
նրանց տվյալներին, ներառյալ կորպորատիվ 
և անձնական տվյալներին և(կամ) ձայնային 
հաղորդակցություններին միակողմանի կամ 
երկկողմանի անլար միացման զարգացման և 
ինտեգրացման հարցում.

դաս 39. համաշխարհային դիրքավորման 
համակարգի (GPS) նավարկման ծառայության 
տրամադրում. տեղեկատվության տրամադրում 
ճամփորդության և բեռնափոխադրումների վե-
րա բերյալ.
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դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշակու-
թային միջոցառումների կազմակերպում. դրանց 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
կրթական և ուսուցողական ծառայություններ, այն է՝ 
դասընթացների, սեմինարների և կոնֆերանսների 
անցկացում երրորդ անձանց տեղեկատվություն 
տրամադրելու նպատակով, աջակցելու նրանց 
միացման անլար սարքերի և դրանց վերաբերող 
անլար միացման միջոցների և համակարգչային 
հաղորդակցական ծրագրային արտադրանքի օգ-
տագործման, կատարելագործման և ապա հով-
ման հարցում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-
յություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և  հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշա-
կում և կատարելագործում. խորհրդատվությա
ն(խորհրդակցության) և տեխնիկական աջակ-
ցության ծառայություններ համակարգչային 
ապարատային և ծրագրային արտադրանքի, 
հեռահաղորդակցության և  համաշխարհային 
դիրքավորման համակարգի (GPS) ծառա յու-
թյունների վերաբերյալ. տեխնիկական աջակ-

ցություն, այն է՝ համակարգչային ծրագրերի և 

ախտորոշման համար անսարքության վերաց-

ման ծրագրերի նորացում և պահպանում, և 

միացման անլար սարքերի ու դրանց վերաբերող 

համակարգչային ապարատային ու ծրագրային 

արտադրանքի հետ կապված խնդիրների լու-

ծում. 

դաս 45. համակարգչային ծրագրային 

արտադրանքի լիցենզավորում:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090646 (111) 15058
(220) 09.06.2009 (151) 02.03.2010
 (181) 09.06.2019
(730) Րիսըրչ Ին Մոուշըն Լիմիթիդ , CA
(540) 

(511) (510)
դաս 6. բանալիների կախոցներ, մետաղյա ոչ 

էլեկտրական ճոպաններ և լարեր. փականքային 
իրեր. սովորական մետաղներից պատրաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 
լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, 
օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, 
հսկման (ստուգման), փրկության և ուսուցման 
սարքեր և գործիքներ. տվյալների, ձայնի կամ 
պատկերի գրառման, հաղորդման կամ վերար-
տադրման սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ, 
ձայնագրման սկավառակներ. հաշվիչ մեքենաներ, 
տվյալների մշակման սարքավորումներ և համա-
կարգիչներ. համակարգչային ծրագրային արտա-
դրանք. ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր տվյալների 
և(կամ) ձայնային ազդանշանների անլար հաղորդ-
ման համար. տվյալների և(կամ) ձայնային 
ազդանշանների անլար հաղորդման համար 
ձեռքի էլեկտրոնային սարքերի լրասարքեր, այն է` 
մարտկոցներ, մարտկոցների փականակներ, լրա-
կազմեր ավտոմեքենաների համար, լիցքավո րող 
սարքեր և հարմարակներ, գլխային հեռախոսներ, 
հարմարիչներ, սեղանի հենակալներ, կցման լծակ-
ներ, համակարգչային մալուխներ. պատյան ներ, 
տուփեր և պիտոյատուփեր. համակարգչային 
հաղորդակցական ծրագրային արտադրանք 
տվյալների, օրացույցի, բովանդակության սին-
քրո նացման, փոխանցման և համա տեղ օգ-
տագործման համար և մեկ կամ ավելի ձեռքի 
էլեկտրոնային սարքերի և համակարգչում պահ-
ված կամ դրա հետ զուգորդվող տվյալների միջև 
հաղորդագրությունների ուղարկման համար.
դաս 11. լուսավորման սարքեր.

դաս 16. տպագրական արտադրանք. թղթա-
գրենական պիտույքներ. կպչուն նյութեր. օրակարգի 
պլանավորման թղթեր, նոթատետրեր.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, դրան-
ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. հովանոցներ, անձրևակալներ. 
նորաձև ճամպրուկներ, գործարարական և ճամ-
փորդական ճամպրուկներ, կաշվե սնդուկներ, 
պայուսակներ ուղեբեռների համար, առօրյա 
պայուսակներ, կանացի պայուսակներ.

դաս 20. նկարների շրջանակներ. փայտից, 
խցանից, եղեգից, ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, 
փղոսկրից, կետի բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, 
սաթից, սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյու-
թերի փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում.
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դաս 21. գավաթներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-

մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.

դաս 35. գովազդ. գործարարական տեղեկա-
տվության տրամադրում. մանրածախ առևտրով 
զբաղվող խանութների ծառայություններ, որոնք 
մատչելի են շարժական հեռախոսների միջոցով 
դրանց բեռնվող աշխատածրագրերի օգնությամբ. 
շուկայավարում և առևտուր.

դաս 37. նորոգում և սարքավորումների տե-
ղա կայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. ինտեր-
նետին մուտքի տրամադրում. էլեկտրոնային 
տվյալների բազաներին մուտքի տրամադրում, 
համաշխարհային դիրքավորման համակարգի 
(GPS) նավարկման ծառայություններին մուտ քի 
տրամադրում. էլեկտրոնային փոստի ծառայու-
թյուններ. տվյալների անլար հաղորդագրության 
ծառայություններ, մասնավորապես ծառայու-
թյուններ, որոնք հնարավորություն են տալիս 
օգտագործողին փոխանցել կամ ստանալ հաղոր-
դագրություններ տեղեկատվական անլար 
ցանցի միջոցով. միակողմանի կամ երկկողմանի 
փեյջինգային ծառայություններ. ձայնային հաղոր-
դակցությունների փոխանցման և ստաց ման 
ծառայություններ. հեռահաղորդակցական 
հարցերով խորհրդատվություն, այն է՝ տեղեկա-
տվության տրամադրում երրորդ անձանց՝ աջակ-
ցելու նրանց տվյալներին, ներառյալ կորպորատիվ 
և անձնական տվյալներին և(կամ) ձայնային 
հաղորդակցություններին միակողմանի կամ 
երկ կողմանի անլար միացման զարգացման և 
ինտեգրացման հարցում.

դաս 39. համաշխարհային դիրքավորման 
համակարգի (GPS) նավարկման ծառայության 
տրամադրում. տեղեկատվության տրամադրում 
ճամփորդության և բեռնափոխադրումների 
վերաբերյալ.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշակու-
թային միջոցառումների կազմակերպում. դրանց 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
կրթական և ուսուցողական ծառայություններ, այն է՝ 
դասընթացների, սեմինարների և կոնֆերանսների 
անցկացում երրորդ անձանց տեղեկատվություն 

տրամադրելու նպատակով՝ աջակցելու նրանց 
միացման անլար սարքերի և դրանց վերաբերող 
ան լար միացման միջոցների և համակարգչային 
հաղորդակցական ծրագրային արտադրանքի 
օգտագործման, կատարելագործման և ապա-
հովման հարցում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-
յություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և  հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշա-
կում և կատարելագործում. խորհրդատվության 
(խորհրդակցության) և տեխնիկական աջակ-
ցության ծառայություններ համակարգչային 
ապարատային և ծրագրային արտադրանքի, 
հեռահաղորդակցության և  համաշխարհային 
դիրքավորման համակարգի (GPS) ծառայու-
թյունների վերաբերյալ. տեխնիկական աջակ-
ցություն, այն է՝ համակարգչային ծրագրերի և 
ախտորոշման համար անսարքության վերաց-
ման ծրագրերի նորացում և պահպանում, և 
միացման անլար սարքերի ու դրանց վերաբերող 
համակարգչային ապարատային ու ծրագրային 
արտադրանքի հետ կապված խնդիրների լուծում. 

դաս 45. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանքի լիցենզավորում:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090647 (111) 15059
(220) 09.06.2009 (151) 02.03.2010
 (181) 09.06.2019
(730) Րիսըրչ Ին Մոուշըն Լիմիթիդ , CA
(540) 

(511) (510)
դաս 6. բանալիների կախոցներ, մետաղյա ոչ 

էլեկտրական ճոպաններ և լարեր. փականքային 
իրեր. սովորական մետաղներից պատրաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 
լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպտի-
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր 
և գործիքներ. տվյալների, ձայնի կամ պատկերի 
գրառման, հաղորդման կամ վերարտադրման 
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սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայ-
նա գրման սկավառակներ. հաշվիչ մեքենաներ, 
տվյալների մշակման սարքավորումներ և հա մա-
կարգիչներ. համակարգչային ծրագրային արտա-
դրանք. ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր տվյալ-
ների և(կամ) ձայնային ազդանշանների անլար 
հաղորդման համար. տվյալների և(կամ) ձայնային 
ազդանշանների անլար հաղորդման համար 
ձեռքի էլեկտրոնային սարքերի լրասարքեր, այն է` 
մարտկոցներ, մարտկոցների փականակներ, լրա-
կազմեր ավտոմեքենաների համար, լիցքավո րող 
սարքեր և հարմարակներ, գլխային հեռախոսներ, 
հարմարիչներ, սեղանի հենակալներ, կցման 
լծակներ, համակարգչային մալուխներ. պատյան-

ներ, տուփեր և պիտոյատուփեր. համակարգչային 

հաղորդակցական ծրագրային արտադրանք 

տվյալների, օրացույցի, բովանդակության սինքրո-

նացման, փոխանցման և համատեղ օգտա-

գործման համար և մեկ կամ ավելի ձեռքի էլեկտրո-

նային սարքերի և համակարգչում պահված կամ 

դրա հետ զուգորդվող տվյալների միջև հաղոր-

դագրությունների ուղարկման համար.

դաս 11. լուսավորման սարքեր.

դաս 16. տպագրական արտադրանք. թղթա-

գրենական պիտույքներ. կպչուն նյութեր. օրակարգի 

պլանավորման թղթեր, նոթատետրեր.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 

դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 

չեն այլ դասերում. հովանոցներ, անձրևակալներ. 
նորաձև ճամպրուկներ, գործարարական և 
ճամփորդական ճամպրուկներ, կաշվե սնդուկներ, 
պայուսակներ ուղեբեռների համար, առօրյա 
պայուսակներ, կանացի պայուսակներ.

դաս 20. նկարների շրջանակներ. փայտից, 
խցանից, եղեգից, ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, 
փղոսկրից, կետի բեղից, կրիայի զրահից, խե ցուց, 
սաթից, սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյու-
թերի փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում.

դաս 21. գավաթներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-

մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.

դաս 35. գովազդ. գործարարական տեղեկա-
տվության տրամադրում. մանրածախ առևտրով 

զբաղվող խանութների ծառայություններ, որոնք 
մատչելի են շարժական հեռախոսների միջոցով 
դրանց բեռնվող աշխատածրագրերի օգնությամբ. 
շուկայավարում և առևտուր.

դաս 37. նորոգում և սարքավորումների 
տեղա կայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. ինտեր-
նետին մուտքի տրամադրում. էլեկտրոնային 
տվյալների բազաներին մուտքի տրամադրում, 
համաշխարհային դիրքավորման համակարգի 
(GPS) նավարկման ծառայություններին մուտ-
քի տրամադրում. էլեկտրոնային փոստի ծառա-
յություններ. տվյալների անլար հաղոր դա-
գրու թյան ծառայություններ, մասնավորապես 
ծառա յություններ, որոնք հնարավորություն են 
տալիս օգտագործողին փոխանցել կամ ստանալ 
հաղորդագրություններ տեղեկատվական անլար 
ցանցի միջոցով. միակողմանի կամ երկկողմանի 
փեյջինգային ծառայություններ. ձայնային 
հաղորդակցությունների փոխանցման և ստաց-
ման ծառայություններ. հեռահաղորդակցական 

հարցերով խորհրդատվություն, այն է՝ տեղե-

կատվության տրամադրում երրորդ անձանց՝ 

աջակցելու նրանց տվյալներին, ներառյալ կոր-

պորատիվ և անձնական տվյալներին և(կամ) 

ձայնային հաղորդակցություններին միակող մանի 

կամ երկկողմանի անլար միացման զար գացման 

և ինտեգրացման հարցում.

դաս 39. համաշխարհային դիրքավորման 
համակարգի (GPS) նավարկման ծառայության 
տրամադրում. տեղեկատվության տրամադրում 
ճամփորդության և բեռնափոխադրումների վերա-

բերյալ.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-

հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-

կութային միջոցառումների կազմակերպում. դրանց 

վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 

կրթա  կան և ուսուցողական ծառայություններ, այն 

է՝ դաս ընթացների, սեմինարների և կոնֆերանս ների 
անցկացում երրորդ անձանց տեղեկատվություն 
տրամադրելու նպատակով, աջակցելու նրանց 
միացման անլար սարքերի և դրանց վերաբերող 
անլար միացման միջոցների և համակարգչային 
հաղորդակցական ծրագրային արտադրանքի 
օգտագործման, կատարելագործման և ապա-
հովման հարցում.
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դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-
յություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և  հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշա-
կում և կատարելագործում. խորհրդա տվու-

թյան(խորհրդակցության) և տեխնիկական աջակ-

ցության ծառայություններ համակարգչային 

ապարատային և ծրագրային արտադրանքի, 

հեռահաղորդակցության և  համաշխարհային 

դիրքավորման համակարգի (GPS) ծառայու-

թյունների վերաբերյալ. տեխնիկական աջակ-

ցություն, այն է՝ համակարգչային ծրագրերի և 

ախտորոշման համար անսարքության վերաց-

ման ծրագրերի նորացում և պահպանում, և 

միացման անլար սարքերի ու դրանց վերաբերող 

համակարգչային ապարատային ու ծրագրային 
արտադրանքի հետ կապված խնդիրների լուծում. 

դաս 45. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանքի լիցենզավորում: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090990 (111) 15060
(220) 13.08.2009 (151) 02.03.2010
 (181) 13.08.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտակ Համբարձումի 

Ալավերդյան, Երևան, Ծերեթելի 86, բն. 16, AM
(540) 

(526) «EXTRA» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

(511) (510)
դաս 1. լուծիչ, ուայթ-սպիրիտ, ացետոն, սոսինձ, 

ծեփամածուկ, լցահարթիչ.
դաս 2. ներկ, լաք, արծնուկ, ներկանյութ։

____________________

(210) 20091020 (111) 15061
(220) 25.08.2009 (151) 02.03.2010
 (181) 25.08.2019
(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նա-

հանգ, US

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, 
կար միր, դեղին, նարնջագույն, կանաչ, կա-
պույտ, սև, սպիտակ, մոխրագույն և դեղնա-
դարչնագույն գունային համակ ցությամբ:

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացրած և ջերմամշակված միրգ և բանջարեղեն. 
ձու. կաթնամթերք. դոնդող, մուրաբաներ, կոնֆի-
տյուրներ, ջեմեր, պովիդլոներ, կոմպոտներ. կաթ 
և կաթնային ըմպելիքներ. օգտագործման հա-
մար պատրաստ սննդամթերք՝ հիմնականում 
բաղկացած վերը թվարկած ապրանքներից:

դաս 30. սուրճ և սուրճի փոխարինիչներ. 
թեյ, կակաո, ըմպելի շոկոլադ. շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո. ալյուր, ալրային արտադրանք 
և հացահատիկային մթերքներ. հացահատիկային 
մթերքներից պատրաստված փոքրիկ բատոններ. 
մակարոնեղեն. հաց, թխվածքաբլիթներ, գալետ ներ, 
տորթեր, կեքսեր, հրուշակներ, կարկանդակներ, 
խմորեղեն. շոկոլադ, շոկոլադային արտադրանք. 
հրուշակեղեն. շաքարային հրուշակեղեն, քաղցրա-
վենիք, կոնֆետներ, սառնաշաքար. սննդային 
սառույց, սառեցված աղանդեր, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. աղ, մանանեխ. քացախ. սոուսներ. 
սոուս պեստո. համեմունք. ամոքանք. կանաչիներ, 
համեմունքային, բուրավետ կամ խոհանոցային 
խոտեր՝ ընդգրկված 30-րդ դասում. օգտագործման 
համար պատրաստ սննդամթերք՝ հիմնականում 
բաղկացած վերը թվարկած ապրանքներից:
(740) Է. Նահապետյան

____________________

(210) 20091045 (111) 15062
(220) 01.09.2009 (151) 02.03.2010
 (181) 01.09.2019
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(730) Օբշեստվո ս օգրանիչենոյ օտվետստվե-
նոստյու «Բի-սերվիս» , RU

(540) 

(511) (510)
դաս 10. նախապահպանակներ։

(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20091067 (111) 15063
(220) 09.09.2009 (151) 02.03.2010
 (181) 09.09.2019
(730) Վահե Ռոբերտի Այվազյան, Երևան, Ներքին 

Շենգավիթ, 11-րդ փող., 1-ին նրբ., տուն 14, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սև, դեղին և կարմիր 
գու նային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 25. հագուստ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20100151 (111) 15064
(220) 09.02.2010 (151) 02.03.2010
 (181) 09.02.2010
(730) Սարգիս Թարվերդյան Երևան, Արաբկիր 

29, 13/1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 32. հյութ, նեկտար, մրգային ըմպելիքներ. 

օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։

____________________

(210) 20090062 (111) 15065
(220) 30.01.2009 (151) 04.03.2010
 (181) 30.01.2019
(730) Քումհո Թայըր Քո., Ինք. , KR
(540) 

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

(511) (510)
դաս 12. ավտոբուսներ. ավտոմոբիլներ 

(ավտո մեքենաներ). սպորտային ավտոմոբիլ ներ 
(ավտոմեքենաներ). ավտոմոբիլ - բետոնա խառ-
նիչներ. ավտոմոբիլ - սառնարաններ (սառնավ-
տոներ). ավտոմոբիլի դողածածկաններ. ավտո-
կցանքներ. մարդատար ավտոկցանքներ. արգելա-
կային պարագաներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. կախոցներ ավտոմոբիլների համար. 
կախոցների մեղմիչներ. տիեզերական ապա րատ-
ներ. թռչող ապարատներ. օդագնացության մեջ 
օգտագործվող ապարատներ, մեքենաներ և 
հարմարանքներ. օդասահնակներ. օդապարիկներ. 
բեռնախցիկներ (տրանսպորտային միջոցների). 
դահուկային բեռնախցիկներ (ավտոմոբիլների). 
թափարգելներ (տրանսպորտային). ավտոմոբիլ-
ների թափարգելներ. բեռնանավեր (կցանավեր). 
երկաթուղային տրանսպորտային միջոցների 
բուֆերներ (թափարգելներ, թափամեղմիչներ). 
շարժական բուֆետներ (ավտոմոբիլներ). վագո-
նիկներ (վագոնետներ). վագոններ. ննջավագոններ. 
վագոն - ռեստորաններ. վագոն - սառնարաններ. 
կարդանալիսեռներ (ցամաքային տրանսպոր-
տային միջոցների). հեծանիվներ. դողերի 
փականներ. ավտոմոբիլների հետգցովի թափ-
քածածկեր. մանկական սայլակների հետգցովի 
թափքածածկեր. տրանսպորտային միջոցների 
հետգցովի թափքածածկեր. թիեր. նավախելի 
թիեր. բահանման թիեր. նավերի թիապտուտակ-
ներ. ջրաինքնաթիռներ (հիդրոինքնաթիռներ). 
սահանավեր. երկաթուղային շարժակազմերի 
անիվ ների կալանդների կատարներ. բեռնատար 
ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ). ազդանշանային 
շչակներ (տրանսպորտային միջոցների). թրթուր-
ներ (տրանսպորտային միջոցների). դռներ 
(տրանսպորտային միջոցների). շարժիչներ (ցամա-
քային տրանսպորտային միջոցների). շարժիչներ 
հեծանիվների համար. ռեակտիվ շարժիչներ ցա-
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մաքային տրանսպորտային միջոցների համար. 
պտուտակային շարժասարքեր. պտուտակային 
շար ժա սարքեր փոքր նավերի համար. դիրիժաբլներ. 
ընդկախ ճոպանուղիներ. հողահաններ (լողուն 
մեքե նաներ). երկաթուղասայլակներ. զանգեր 
հեծա նիվների, մոտոցիկլետների համար. հետևի 
դիտա հայելիներ. լուսանցույցներ. շարժական գույք 
ֆունիկուլյորների համար. ընդկախ  ճոպանուղի-
ների խցիկներ. հեծանիվների օդախցիկներ. օդա-
խցիկներ օդաճնշական դողերի համար. տրանս-
պոր տային միջոցների շարժիչների ծածկոցներ. 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների մեխա-
նիզմների (բացառությամբ շարժիչների) (հենա)
տուփեր. կատերներ. տրանսպորտային միջոցների 
անիվներ. հեծանիվների, մոտոցիկլետների 
անիվներ. հանքարանային ձեռնասայլակների 
անիվներ. սայլակների (տրանսպորտային միջոց-
ների) անվակներ. արգելակային կալուններ, կոճ-
ղակ ներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
անվակունդերի թասակներ. մանկասայլակներ. 
մոտոցիկլետների սայլակներ. նավեր. նավակայմեր, 
սկուտերներ (տրանսպորտային միջոցներ). հեծա-
նիվների զամբյուղներ. երկանիվ տրանսպորտային 
միջոցների կողովներ. ցամաքային տրանսպոր-
տային միջոցների փոխանցատուփեր. նավերի 
իրաններ (պատյաններ, մարմիններ). նավերի 
բախամեղմիչներ. անվակունդերի ամրա կապեր. 
ի ն ք ն ա ն ե տ վ ո ղ  բ ա զ կ ա թ ո ռ ն ե ր  ( թ ռ չ ո ղ 
ապարատների համար). գլորվող բազկաթոռներ 
հիվանդների համար. տրանսպորտային միջոց ների 
վառելիքի բաքերի կափարիչներ. նավերի կեռեր. 
տրանսպորտային միջոցների թափքեր. ավտո-
մոբիլների թափքեր. բեռնատար ավտոմոբիլների 
թափքեր. շոգեշարժեր (լոկոմոբիլներ). լոկո մո-
տիվներ (գնացքաքարշեր). ջրելու մեքենաներ. 
թափքերի ամբարձիչ մեխանիզմներ (ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների մասեր). ուժային 
մեխանիզմներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. մոպեդներ. մոտոցիկլետներ. 
վազանցի կցորդիչներ ցամաքային տրանսպոր-
տային միջոցների համար. կցորդիչների ագույցներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների համար. 
գործիքների և պիտույքների հավաքածուներ դո-
ղերի օդախցիկների նորոգման համար. 
ինքնասոսնձվող մակադրակներ դողերի օդա-
խցիկների նորոգման համար. օդապոմպեր (օդա-
հան պոմպեր) (տրանսպորտային միջոցների 
պիտույքներ). պոմպեր հեծանիվների համար. 

պաստառներ տրանսպորտի համար. անիվների 
եզրակներ (եզրաշերտեր). հեծանիվների ան-
վահեցեր. պատուհաններ տրանսպորտային 
միջոցների համար. օմնիբուսներ. սռնիներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. պարաշյուտներ. 
լաստանավեր. հեծանիվների ոտնակներ. ատամ-
նավոր փոխանցիչներ ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար. գլոցման մակե-
րևույթներ դողերի պահպանաշերտերի վերա-
կանգնման համար. սայլեր. նստոցների (տրանս-
պորտային միջոցների) գլխակալներ. ոտնատեղեր 
(տրանսպորտային միջոցների). անվտանգության 
ավտոմատ փչվող օդային բարձիկներ ավտոմո-
բիլների համար. վերելակներ (վերհաններ) լեռնա-
գնացների համար. թիկնաթոռով վերելակներ 
(վերհաններ). արտաքին (կոշտ) պատվածքներ. 
քնամահճակներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. կամրջանավեր. ոլորող մոմենտի կերպա-
փոխիչներ ցամաքային տրանսպորտային միջոց-
ների համար. հակաշլացման հարմարանքներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. հակա-
հափշտակիչ հարմարանքներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. արևապաշտպան հարմա-
րանքներ ավտոմոբիլների համար. սահելուց 
պաշտ պանող հարմարանքներ տրանսպորտային 
միջոց ների դողերի համար. հակակշիռներ անիվ-
ների հավասարակշռման համար. սեղմիչ զսպա-
նակներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
հեծանիվների շրջանակներ. նավերի կայմասար-
քեր (ծովային նավատորմիղ). ռեդուկտորներ 
(պտույտափոխանցիչներ). անվտանգության գո-
տիներ տրանսպորտային միջոցների նստոցների 
համար. կախոցների զսպաններ (տրանսպորտային 
միջոցների). ղեկեր (տրանսպորտային միջոցների). 
հեծանիվների ղեկեր. ծնկավոր լծակներ հեծա-
նիվների համար. ինքնաթիռներ (օդանավեր). 
ինքնաթիռ - ամֆիբիաներ. սահնակներ. ձեռնա-
սահնակներ. թամբեր հեծանիվների, մոտո-
ցիկլետների համար. բեռնացանցեր տրանս-
պորտային միջոցների համար. պաշտպանա-
ցանցեր հեծանիվների համար. հակահափշտակիչ 
ազդասարքեր տրանսպորտային միջոցների 
համար. հետընթացքի ազդասարքեր տրանս-
պորտային միջոցների համար. նստոցներ 
(տրանսպորտային միջոցների). մանկական ան-
վտանգ նստոցներ (տրանսպորտային միջոց նե րի 
համար) .  հիդրավլիկական համակարգեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. երկա-
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թուղային շարժակազմեր. հեծանվային անվա-
ճաղեր. անվաճաղեր (տրանսպորտային միջոց ների 
անիվների համար). նավերի թեք ջրարկիչներ. 
տրանսպորտի քարշակման միջոցներ. ջրային 
տրանս պորտային միջոցներ. ռազմական միջոցներ 
տրանսպորտի համար. օդային տրանսպորտային 
միջոցներ. փոքրալիտրաքանակ ցամաքային 
միջոցներ. ցամաքային, օդային, ջրային և ռելսային 
միջոցներ. էլեկտրաշարժիչավոր միջոցներ. սանի-
տարատեխնիկական միջոցներ. հեռակառավար-
վող միջոցներ (բացառությամբ խաղալիքների). 
եռանիվ տրանսպորտային միջոցներ. եռանիվ 
տրանս պորտային միջոցներ բեռների փոխա դրման 
համար. հողմապակիներ. հողմապակիների ապա-
կեմաքրիչներ. հեծանիվների կանգնակներ. 
անվակունդեր. հեծանիվների անվակունդեր. 
երկա թուղային կցիչներ. կցանքների կցիչներ. 
կցորդիչներ ցամաքային տրանսպորտային միջոց-
ների համար. ձեռնասայլակներ (հոպնակներ). 
ճկուն սայլակներ ճկուն խողովակների տեղա-
փոխման համար. երկանիվ սայլակներ. գոլֆի 
սայլակներ. սայլակներ մթերքների համար. երկա-
թուղային վագոնների սայլակներ. ձուլասայլակներ. 
կործվող (շրջվող) սայլակներ. կործվող (շրջվող) 
բեռնատար սայլակներ. ամբարձիչով (վերհանով) 
սայլակներ. սայլակներ մաքրման (հավաքման) 
համար. արգելակներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. արգելակներ հեծանիվների համար. 
ոլորալիսեռներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. տրակտորներ. տրամվայներ. փոխհա-
ղորդակներ ցամաքային տրանսպորտային միջոց-
ների համար. օդային բեռնափոխակրիչներ. 
քարշակներ (տրանսպորտային միջոցներ). ծխնե-
լույզներ լոկոմոտիվների (գնացքաքարշերի) 
համար. ծխնելույզներ նավերի համար. կառա-
նասյուներ. տուրբիններ ցամաքային տրանսպոր-
տային միջոցների համար. շրջադարձի ցուցիչներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. թիակալներ. 
հենակներ հեծանիվների, մոտոցիկլետների համար 
(դրանց մասեր կազմող). սարքվածքներ (մեխա-
նիզմներ) նավերի զատման համար. սարքվածքներ 
նավերի կառավարման համար. սարքվածքներ և 
հարմարանքներ ճոպանուղիների համար. պրկման 
սարքվածքներ տրանսպորտային միջոց ների 
անվաճաղերի համար. ֆունիկուլյորներ (ճոպա-
ն ա ք ա ր շ  ե ր կ ա թ ո ւ ղ ի ն ե ր ) .  ֆ ո ւ ր գ ո ն ն ե ր 
(տրանսպորտային միջոցներ). լազարեթային 
ֆուրգոններ (տրանսպորտային միջոցներ). 

շղթաներ ավտոմոբիլների համար. շղթաներ հեծա-
նիվների համար. շարժահաղորդ (շարժաբեր) 
շղթա ներ ցամաքային տրանսպորտային միջոց-
ների համար. հակասահքային շղթաներ. կործվող 
(շրջվող) վագոնների, վագոնետների կործվող 
մասեր. պատյաններ մանկասայլակների համար. 
թամբերի պատյաններ հեծանիվների կամ 
մոտոցիկլետների համար. պատյաններ տրանս-
պորտային միջոցների նստոցների համար. տրանս-
պորտային միջոցների ամրաշրջանակներ 
(հենասարքեր). ավտոմեքենաների ամրա շրջա-
նակներ (հենասարքեր). շարժաթևեր (շարժաձողեր) 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների համար 
(բացառությամբ մոտորների և շարժիչների մասեր 
կազմողների). սռնիների վզիկներ. հեծանիվների 
ատամնանիվներ. անխուց դողեր հեծանիվների 
համար. հեծանիվների դողեր. ավտոմոբիլների 
դողեր. դողեր տրանսպորտային միջոցների 
անիվների համար. տրանսպորտային միջոցների 
անիվներ դողերով. օդաճնշական դողեր. անվա-
դողերի բութակներ. նավամակույկների մակույկա-
հեծաններ. մակույկներ. ողնակողեր (նավերի). 
ցեխապաշտպան վահանակներ. ցեխապաշտպան 
վահանակներ հեծանիվների համար. էլեկտրա-
շարժիչներ ցամաքային տրանսպորտային միջոց-

ների համար. զբոսանավեր. դող (անվադող). 

կափույր, փական . խողովակ, ճկափող։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090063 (111) 15066
(220) 30.01.2009 (151) 04.03.2010
 (181) 30.01.2019
(730) Քումհո Թայըր Քո., Ինք. , KR
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սև և կարմիր գունա-
յին համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 12. ավտոբուսներ. ավտոմոբիլներ 

(ավտոմեքենաներ). սպորտային ավտոմոբիլներ 
(ավտոմեքենաներ). ավտոմոբիլ - բետոնա խառ-
նիչներ. ավտոմոբիլ - սառնարաններ (սառնավ-
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տոներ). ավտոմոբիլի դողածածկաններ. ավտո-
կցանքներ. մարդատար ավտոկցանքներ. արգելա-
կային պարագաներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. կախոցներ ավտոմոբիլների համար. 
կախոց ների մեղմիչներ. տիեզերական ապա-
րատներ. թռչող ապարատներ. օդագնա ցության 
մեջ օգտագործվող ապարատներ, մեքենաներ և 
հարմարանքներ. օդասահնակներ. օդապարիկներ. 
բեռնախցիկներ (տրանսպորտային միջոցների). 
դահուկային բեռնախցիկներ (ավտոմոբիլների). 
թա փարգելներ (տրանսպորտային). ավտոմոբիլների 
թափարգելներ. բեռնանավեր (կցանավեր). երկա-
թուղային տրանսպորտային միջոցների բուֆերներ 
(թափարգելներ, թափամեղմիչներ). շարժական 
բուֆետներ (ավտոմոբիլներ). վագոնիկներ 
(վագոնետներ). վագոններ. ննջավագոններ. վագոն 
- ռեստորաններ. վագոն - սառնարաններ. կար-
դանալիսեռներ (ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների). հեծանիվներ. դողերի փականներ. 
ավտո մոբիլների հետգցովի թափքածածկեր. 
մանկական սայլակների հետգցովի թափքածած-
կեր. տրանսպորտային միջոցների հետգցովի 
թափքածածկեր. թիեր. նավախելի թիեր. 
բահանման թիեր. նավերի թիապտուտակներ. 
ջրաինքնաթիռներ (հիդրոինքնաթիռներ). սահա-
նավեր. երկաթուղային շարժակազմերի անիվների 
կալանդների կատարներ. բեռնատար ավտո մո-
բիլներ (ավտոմեքենաներ). ազդանշանային շչակ-
ներ (տրանսպորտային միջոցների). թրթուրներ 
(տրանսպորտային միջոցների). դռներ (տրանս-
պորտային միջոցների). շարժիչներ (ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների). շարժիչներ հեծա-
նիվների համար. ռեակտիվ շարժիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. պտու-
տակային շարժասարքեր. պտուտակային շարժա-
սարքեր փոքր նավերի համար. դիրիժաբլներ. 
ընդկախ ճոպանուղիներ. հողահաններ (լողուն 
մեքենաներ). երկաթուղասայլակներ. զանգեր 
հեծա նիվների, մոտոցիկլետների համար. հետևի 
դիտա հայելիներ. լուսանցույցներ. շարժական գույք 
ֆունիկուլյորների համար. ընդկախ  ճոպանուղի-
ների խցիկներ. հեծանիվների օդախցիկներ. օդա-
խցիկներ օդաճնշական դողերի համար. տրանս-
պորտային միջոցների շարժիչների ծածկոցներ. 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
մեխանիզմների (բացառությամբ շարժիչների) 
հենատուփեր. կատերներ. տրանսպորտային 
միջոցների անիվներ. հեծանիվների, մոտոցիկ-

լետների անիվներ. հանքարանային ձեռնա-
սայլակների անիվներ. սայլակների (տրանս-
պորտային միջոցների) անվակներ. արգելակային 
կալուններ, կոճղակներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. անվակունդերի թասակներ. 
մանկասայլակներ. մոտոցիկլետների սայլակներ. 
նավեր. նավակայմեր, սկուտերներ (տրանս-
պորտային միջոցներ). հեծանիվների զամբյուղներ. 
երկանիվ տրանսպորտային միջոցների կողովներ. 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների փոխան-
ցատուփեր. նավերի իրաններ (պատյաններ, 
հենամարմիններ). նավերի բախամեղմիչներ. 
անվա կունդերի ամրակապեր. ինքնանետվող 
բազկա թոռներ (թռչող ապարատների համար). 
գլորվող բազկաթոռներ հիվանդների համար. 
տրանսպոր տային միջոցների վառելիքի բաքերի 
կափարիչներ. նավերի կեռեր. տրանսպորտային 
միջոցների թափ քեր. ավտոմոբիլների թափքեր. 
բեռնատար ավտո մոբիլների թափքեր. շոգեշարժեր 
(լոկոմոբիլներ). լոկոմոտիվներ (գնացքաքարշեր). 
ջրելու մեքե նաներ. թափքերի ամբարձիչ 
մեխանիզմներ (ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների մասեր). ուժային մեխանիզմներ 
ցամաքային տրանս պորտային միջոցների համար. 
մոպեդներ. մոտո ցիկլետներ. վազանցի կցորդիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների համար. 
կ ց ո ր դ ի չ  ն ե ր ի  ա գ ո ւ յ ց ն ե ր  ց ա մ ա ք ա յ ի ն 
տրանսպորտային միջոց ների համար. գործիքների 
և պիտույքների հավա քածուներ դողերի 
օդախցիկների նորոգման համար. ինքնասոսնձվող 
մակադրակներ դողերի օդա խցիկների նորոգման 
համար. օդապոմպեր (օդահան պոմպեր) 
(տրանսպորտային միջոցների պիտույքներ). 
պոմպեր հեծանիվների համար. պաստառներ 
տրանսպորտի համար. անիվների եզրակներ 
(եզրաշերտեր). հեծանիվների անվա հեցեր. 
պատուհաններ տրանսպորտային միջոց ների 
համար. օմնիբուսներ. սռնիներ տրանս պորտային 
միջոցների համար. պարա շյուտներ. լաստանավեր. 
հեծանիվների  ոտնակներ .  ատամ նավոր 
փոխանցիչներ ցամաքային տրանս պոր տային 
միջոցների համար. գլոցման մակերևույթ ներ 
դողերի պահպանաշերտերի վերականգնման 
համար. սայլեր. նստոցների (տրանսպորտային 
միջոցների) գլխակալներ. ոտնատեղեր (տրանս-
պորտային միջոցների). անվտանգության ավտո-
մատ փչվող օդային բարձիկներ ավտոմոբիլների 
համար. վերելակներ (վերհաններ) լեռնագնացների 
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համար. թիկնաթոռով վերելակներ (վերհաններ). 
արտաքին (կոշտ) պատվածքներ. քնամահճակներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. կամրջա-
նավեր. ոլորող մոմենտի կերպափոխիչներ ցամա-
քային տրանսպորտային միջոցների համար. հա-
կա շլացման հարմարանքներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. հակահափշտակիչ հարմա-
րանքներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
արևապաշտպան հարմարանքներ ավտոմոբիլների 
համար. սահելուց պաշտպանող հարմարանքներ 
տրանսպորտային միջոցների դողերի համար. 
հակակշիռներ անիվների հավասարակշռման 
համար. սեղմիչ զսպանակներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. հեծանիվների շրջանակներ. 
նավերի կայմասարքեր (ծովային նավատորմիղ). 
ռեդուկ տորներ (պտույտափոխանցիչներ). ան-
վտան գության գոտիներ տրանսպորտային միջոց-
ների նստոցների համար. կախոցների զսպաններ 
(տրանսպորտային միջոցների). ղեկեր (տրանս-
պորտային միջոցների). հեծանիվների ղեկեր. 
ծնկավոր լծակներ հեծանիվների համար. ինք-
նաթիռներ (օդանավեր). ինքնաթիռ - ամֆիբիա-
ներ. սահնակներ. ձեռնասահնակներ. թամբեր 
հեծանիվների, մոտոցիկլետների համար. բեռնա-
ցանցեր տրանսպորտային միջոցների համար. 
պաշտպանացանցեր հեծանիվների համար. հակա-
հափշտակիչ ազդասարքեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. հետընթացքի ազդասարքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. նստոցներ 
(տրանսպորտային միջոցների). մանկական ան-
վտանգ նստոցներ (տրանսպորտային միջոցների 
համար). հիդրավլիկական համակարգեր տրանս-
պորտային միջոցների համար. երկաթուղային 
շարժակազմեր. հեծանվային անվաճաղեր. ան-
վաճաղեր (տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար). նավերի թեք ջրարկիչներ. տրանսպորտի 
քարշակման միջոցներ. ջրային տրանսպորտային 
միջոցներ. ռազմական միջոցներ տրանսպորտի 
համար. օդային տրանսպորտային միջոցներ. 
փոքրալիտրաքանակ ցամաքային միջոցներ. 
ցամաքային, օդային, ջրային և ռելսային միջոցներ. 
էլեկտրաշարժիչավոր միջոցներ. սանի տարա տեխ-
նիկական միջոցներ. հեռակառավարվող միջոց ներ 
(բացառությամբ խաղալիքների). եռանիվ տրանս-
պորտային միջոցներ. եռանիվ տրանսպորտային 
միջոցներ բեռների փոխադրման համար. հող մ-
ապակիներ. հողմապակիների ապակեմաքրիչներ. 
հեծանիվների կանգնակներ. անվակունդեր. հե-

ծանիվների անվակունդեր. երկաթուղային կցիչ-
ներ. կցանքների կցիչներ. կցորդիչներ ցամա քա յին 
տրանսպորտային միջոցների համար. ձեռ նա-
սայլակներ (հոպնակներ). ճկուն սայլակներ ճկուն 
խողովակների տեղափոխման համար. երկանիվ 
սայլակներ. գոլֆի սայլակներ. սայլակներ 
մթերքների համար. երկաթուղային վագոնների 
սայլակներ. ձուլասայլակներ. կործվող (շրջվող) 
սայլակներ. կործվող (շրջվող) բեռնատար սայ-
լակներ. ամբարձիչով (վերհանով) սայլակներ. 
սայլակներ մաքրման (հավաքման) համար. 
արգելակներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
արգելակներ հեծանիվների համար. ոլորալիսեռ-
ներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրակտորներ. տրամվայներ. փոխհաղորդակներ 
ցա մաքային տրանսպորտային միջոցների համար. 
օդային բեռնափոխակրիչներ. քարշակներ 
(տրանսպորտային միջոցներ). ծխնելույզներ 
լոկոմոտիվների (գնացքաքարշերի) համար. 
ծխնելույզներ նավերի համար. կառանասյուներ. 
տուրբիններ ցամաքային տրանսպորտային միջոց-
ների համար. շրջադարձի ցուցիչներ տրանս պոր-
տային միջոցների համար. թիակալներ. հենակ ներ 
հեծանիվների, մոտոցիկլետների համար (դրանց 
մասեր կազմող). սարքվածքներ (մեխանիզմներ) 
նավերի զատման համար. սարքվածքներ նա վե րի 
կառավարման համար. սարքվածքներ և հար-
մարանքներ ճոպանուղի ների համար. պրկ ման 
սարքվածքներ տրանս պորտային միջոցների 
անվաճաղերի համար.  ֆունիկու լ յորներ 
(ճոպանաքարշ երկաթուղիներ). ֆուրգոններ 
(տրանսպորտային միջոցներ). լազա րեթային 
ֆուրգոններ (տրանսպորտային միջոցներ). 
շղթաներ ավտոմոբիլների համար. շղթաներ 
հեծանիվների համար. շարժահաղորդ (շարժաբեր) 
շղթաներ ցամաքային տրանսպորտային միջոց-
ների համար. հակասահքային շղթաներ. կործ վող 
(շրջվող) վագոնների, վագոնետների կործվող 
մասեր. պատյաններ մանկասայլակների համար. 
թամ բերի պատյաններ հեծանիվների կամ մոտո-
ցիկլետների համար. պատյաններ տրանսպորտա-
յին միջոցների նստոցների համար. տրանսպոր-
տային միջոցների ամրաշրջանակներ (հենասար-
քեր). ավտոմեքենաների ամրաշրջանակներ (հենա-
սարքեր). շարժաթևեր (շարժաձողեր) ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար (բացա-
ռությամբ մոտորների և շարժիչների մասեր կազ-
մողների). սռնիների վզիկներ. հեծանիվների 
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ատամնանիվներ. անխուց դողեր հեծանիվների 
համար. հեծանիվների դողեր. ավտոմոբիլների 
դողեր. դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվ-
ների համար. տրանսպորտային միջոցների 
անիվներ դողերով. օդաճնշական դողեր. անվա-
դողերի բութակներ. նավամակույկների մակույ-
կահեծաններ. մակույկներ. ողնակողեր (նավերի). 
ցեխապաշտպան վահանակներ. ցեխապաշտպան 
վահանակներ հեծանիվների համար. էլեկտրա-
շարժիչներ ցամաքային տրանսպորտային միջոց-
ների համար. զբոսանավեր. դող (անվադող). կա-
փույր, փական . խողովակ, ճկափող։ 
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(511) (510)
դաս 12. ավտոբուսներ. ավտոմոբիլներ 

(ավտոմեքենաներ). սպորտային ավտոմոբիլներ 
(ավտոմեքենաներ). ավտոմոբիլ - բետոնա խառ-
նիչներ. ավտոմոբիլ - սառնարաններ (սառնավ-
տոներ). ավտոմոբիլի դողածածկաններ. ավտո-
կցանքներ. մարդատար ավտոկցանքներ. արգելա-
կային պարագաներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. կախոցներ ավտոմոբիլների համար. կա-
խոցների մեղմիչներ. տիեզերական ապարատ ներ. 
թռչող ապարատներ. օդագնա ցության մեջ օգ տա-
գործվող ապարատներ, մեքենաներ և հարմա-
րանքներ. օդասահնակներ. օդապարիկներ. 
բեռնա խցիկներ (տրանսպորտային միջոցների). 
դահուկային բեռնախցիկներ (ավտոմոբիլների). 
թափարգելներ (տրանսպորտային). ավտոմոբիլ-
ների թափարգելներ. բեռնանավեր (կցանավեր). 
երկաթուղային տրանսպորտային միջոցների 
բուֆերներ (թափարգելներ, թափամեղմիչներ). 
շարժական բուֆետներ (ավտոմոբիլներ). վագո-
նիկներ (վագոնետներ). վագոններ. ննջա վագոններ. 
վագոն - ռեստորաններ. վագոն - սառնարաններ. 
կարդանալիսեռներ (ցամաքային տրանսպորտա-
յին միջոցների). հեծանիվներ. դողերի փականներ. 

ավտոմոբիլների հետգցովի թափքածածկեր. 
մանկական սայլակների հետգցովի թափքածած-
կեր. տրանսպորտային միջոցների հետգցովի 
թափքածածկեր. թիակներ. նավախելի թիեր. 
բահանման թիեր. նավերի թիապտուտակներ. 
ջրաինքնաթիռներ (հիդրոինքնաթիռներ). սահա-
նավեր. երկաթուղային շարժակազմերի անիվների 
կալանդների կատարներ. բեռնատար ավտո-
մոբիլներ (ավտոմեքենաներ). ազդանշանային 
շչակ ներ (տրանսպորտային միջոցների). թրթուր-
ներ (տրանսպորտային միջոցների). դռներ 
(տրանսպորտային միջոցների). շարժիչներ (ցամա-
քային տրանսպորտային միջոցների). շարժիչներ 
հեծանիվների համար. ռեակտիվ շարժիչներ ցամա-
քային տրանսպորտային միջոցների համար. 
պտուտակային շարժասարքեր. պտուտակային 
շար ժասարքեր փոքր նավերի համար. դիրիժաբլներ. 
ընդկախ ճոպանուղիներ. հողահաններ (լողուն 
մեքենաներ). երկաթուղասայլակներ. զանգեր 
հեծանիվների, մոտոցիկլետների համար. հետևի 
դիտահայելիներ. լուսանցույցներ. շարժական գույք 
ֆունիկուլյորների համար. ընդկախ  ճոպանուղի-
ների խցիկներ. հեծանիվների օդախցիկներ. 
օդախցիկներ օդաճնշական դողերի համար. 
տրանսպորտային միջոցների շարժիչների 
ծածկոցներ. ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների մեխանիզմների (բացառությամբ 
շարժիչների) հենատուփեր. կատերներ. տրանս-
պորտային միջոցների անիվներ. հեծանիվների, 
մոտոցիկլետների անիվներ. հանքարանային 
ձեռնասայլակների անիվներ. սայլակների (տրանս-
պորտային միջոցների) անվակներ. արգելակային 
կալուններ, կոճղակներ տրանսպորտային միջոց-
ների համար. անվակունդերի թասակներ. մանկա-
սայլակներ. մոտոցիկլետների սայլակներ. նավեր. 
նավակայմեր, սկուտերներ (տրանսպորտային 
միջոցներ). հեծանիվների զամբյուղներ. երկանիվ 
տրանս պորտային միջոցների կողովներ. ցամա-
քային տրանսպորտային միջոցների փոխան-
ցատուփեր. նավերի իրաններ (պատյաններ, 
հենամարմիններ). նավերի բախամեղմիչներ. 
անվա կունդերի ամրակապեր. ինքնանետվող բազ-
կաթոռներ (թռչող ապարատների համար). գլորվող 
բազկաթոռներ հիվանդների համար. տրանս-
պորտային միջոցների վառելիքի բաքերի կափա-
րիչներ. նավերի կեռեր. տրանսպորտային միջոց-
ների թափքեր. ավտոմոբիլների թափքեր. բեռնա-
տար ավտոմոբիլների թափքեր. շոգեշարժեր 
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(լոկոմոբիլներ). լոկոմոտիվներ (գնացքաքարշեր). 
ջրելու մեքենաներ. թափքերի ամբարձիչ մեխա-
նիզմներ (ցամաքային տրանսպորտային միջոց-
ների մասեր). ուժային մեխանիզմներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. մոպեդներ. 
մոտոցիկլետներ. վազանցի կցորդիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. կցորդիչ ների 
ագույցներ ցամաքային տրանսպորտային միջոց-
ների համար. գործիքների և պիտույքների հավա-
քածուներ դողերի օդախցիկների նորոգման 
համար. ինքնասոսնձվող մակադրակներ դողերի 
օդախցիկների նորոգման համար. օդապոմպեր 
(օդահան պոմպեր) (տրանսպորտային միջոցների 
պիտույքներ). պոմպեր հեծանիվների համար. 
պաստառներ տրանսպորտի համար. անիվների 
եզրակներ (եզրաշերտեր). հեծանիվների անվա-
հեցեր. պատուհաններ տրանսպորտային միջոց-
ների համար. օմնիբուսներ. սռնիներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. պարաշյուտներ. 
լաստանավեր. հեծանիվների ոտնակներ. ատամ-
նավոր փոխանցիչներ ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար. գլոցման մակե-
րևույթներ դողերի պահպանաշերտերի վերա-
կանգնման համար. սայլեր. նստոցների (տրանս-
պորտային միջոցների) գլխակալներ. ոտնատեղեր 
(տրանսպորտային միջոցների). անվտանգության 
ավտոմատ փչվող օդային բարձիկներ ավտո-
մոբիլների համար. վերելակներ (վերհաններ) լեռ-
նագնացների համար. թիկնաթոռով վերելակներ 
(վերհաններ). արտաքին (կոշտ) պատվածքներ. 
քնամահճակներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. կամրջանավեր. ոլորող մոմենտի կեր-
պափոխիչներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոց ների համար. հակաշլացման հարմարանք-
ներ տրանսպորտային միջոցների համար. հակա-
հափշտակիչ հարմարանքներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. արևապաշտպան հարմա-
րանքներ ավտոմոբիլների համար. սահելուց 
պաշտ պանող հարմարանքներ տրանսպորտային 
միջոցների դողերի համար. հակակշիռներ անիվ-
ների հավասարակշռման համար. սեղմիչ 
զսպանակներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. հեծանիվների շրջանակներ. նավերի 
կայմասարքեր (ծովային նավատորմիղ). ռե-
դուկտորներ (պտույտափոխանցիչներ). ան-
վտանգության գոտիներ տրանսպորտային մի-
ջոցների նստոցների համար. կախոցների 
զսպաններ (տրանսպորտային միջոցների). ղեկեր 

(տրանսպորտային միջոցների). հեծանիվների 
ղեկեր. ծնկավոր լծակներ հեծանիվների համար. 
ինքնաթիռներ (օդանավեր). ինքնաթիռ - ամֆի-
բիաներ. սահնակներ. ձեռնասահնակներ. թամբեր 
հեծանիվների, մոտոցիկլետների համար. բեռնա-
ցանցեր տրանսպորտային միջոցների համար. 
պաշտպանացանցեր հեծանիվների համար. հակա-
հափշտակիչ ազդասարքեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. հետընթացքի ազդասարքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. նստոցներ 
(տրանսպորտային միջոցների). մանկական ան-
վտանգ նստոցներ (տրանսպորտային միջոց ների 
համար). հիդրավլիկական համակարգեր տրանս-
պորտային միջոցների համար. երկաթուղային 
շարժակազմեր. հեծանվային անվաճաղեր. ան-
վաճաղեր (տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար). նավերի թեք ջրարկիչներ. տրանսպորտի 
քարշակման միջոցներ. ջրային տրանսպորտային 
միջոցներ. ռազմական միջոցներ տրանսպորտի 
համար. օդային տրանսպորտային միջոցներ. 
փոքրա լիտրաքանակ ցամաքային միջոցներ. 
ցամաքային, օդային, ջրային և ռելսային միջոցներ. 
էլեկտրաշարժիչավոր միջոցներ. սանիտա րա-
տեխնիկական միջոցներ. հեռակառավարվող մի-
ջոցներ (բացառությամբ խաղալիքների). եռա նիվ 
տրանսպորտային միջոցներ. եռանիվ տրանս-
պորտային միջոցներ բեռների փոխադրման 
համար. հողմապակիներ. հողմապակիների ապա-
կեմաքրիչներ. հեծանիվների կանգնակներ. ան-
վակունդեր. հեծանիվների անվակունդեր. երկա-
թուղային կցիչներ. կցանքների կցիչներ. կցորդիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների համար. 
ձեռնասայլակներ (հոպնակներ). ճկուն սայլակներ 
ճկուն խողովակների տեղափոխման համար. 
երկանիվ սայլակներ. գոլֆի սայլակներ. սայլակներ 
մթերքների համար. երկաթուղային վագոնների 
սայլակներ. ձուլասայլակներ. կործվող (շրջվող) 
սայլակներ. կործվող (շրջվող) բեռնատար սայ-
լակներ. ամբարձիչով (վերհանով) սայլակներ. սայ-
լակներ մաքրման (հավաքման) համար. արգե-
լակներ տրանսպորտային միջոցների համար. ար-
գելակներ հեծանիվների համար. ոլորալիսեռներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. տրակտոր-
ներ. տրամվայներ. փոխհաղորդակներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. օդային 
բեռնափոխակրիչներ. քարշակներ (տրանս-
պորտային միջոցներ). ծխնելույզներ լոկոմոտիվների 
(գնացքաքարշերի) համար. ծխնելույզներ նավերի 
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համար. կառանասյուներ. տուրբիններ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. շրջադարձի 
ցուցիչներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
թիակալներ. հենակներ հեծանիվների, մոտոցիկ-
լետների համար (դրանց մասեր կազմող). 
սարքվածքներ (մեխանիզմներ) նավերի զատ ման 
համար. սարքվածքներ նավերի կառավարման 
համար. սարքվածքներ և հարմարանքներ ճոպա-
նուղիների համար. պրկման սարքվածքներ 
տրանսպորտային միջոցների անվաճաղերի 
համար. ֆունիկուլյորներ (ճոպանաքարշ երկա-
թուղիներ). ֆուրգոններ (տրանսպորտային միջոց-
ներ). լազարեթային ֆուրգոններ (տրանսպոր-
տային միջոցներ). շղթաներ ավտոմոբիլների 
համար. շղթաներ հեծանիվների համար. շար-
ժահաղորդ (շարժաբեր) շղթաներ ցամաքային 
տրանսպոր տային միջոցների համար. հակա-
սահքային շղթաներ. կործվող (շրջվող) վագոնների, 
վագոնետների կործվող մասեր. պատյաններ ման-
կասայլակ ների համար. թամբերի պատյաններ 
հեծանիվների կամ մոտոցիկլետների համար. 
պատ  յաններ տրանսպորտային միջոցների նստոց-
ների համար. տրանսպորտային միջոցների 
ամրաշրջանակներ (հենասարքեր). ավտո մեքե-
նաների ամրաշրջանակներ (հենասարքեր). 
շարժաթևեր (շարժաձողեր) ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար (բացառությամբ 
մոտորների և շարժիչների մասեր կազմողների). 
սռնիների վզիկներ. հեծանիվների ատամնանիվ-
ներ. անխուց դողեր հեծանիվների համար. 
հեծանիվ ների դողեր. ավտոմոբիլների դողեր. 
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար. տրանսպորտային միջոցների անիվներ 
դողերով. օդաճնշական դողեր. անվադողերի 
բութակներ. նավամակույկների մակույ կահե ծան-
ներ. մակույկներ. ողնակողեր (նավերի). ցեխա-
պաշտպան վահանակներ. ցեխապաշտպան 
վահա նակ ներ հեծանիվների համար. էլեկտրա-
շարժիչներ ցամաքային տրանսպորտային միջոց-
ների համար. զբոսանավեր. դող (անվադող). 
կափույր, փական. խողովակ, ճկափող։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090167 (111) 15068
(220) 18.02.2009 (151) 04.03.2010
 (181) 18.02.2019
(730) «Ավելիաց» ՍՊԸ, Երևան, Քանաքեռ, 

շրջանցիկ թունել, AM

(540) 

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

(511) (510)
դաս 30. մեղր։ 

____________________

(210) 20090168 (111) 15069
(220) 19.02.2009 (151) 04.03.2010
 (181) 19.02.2019
(730) «Ավելիաց» ՍՊԸ, Երևան, Քանաքեռ, 

շրջանցիկ թունել, AM
(540) (554) 

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

դաս 21. տարա.
դաս 30. մեղր։ 

____________________

(210) 20090286 (111) 15070
(220) 13.03.2009 (151) 04.03.2010
 (181) 13.03.2019
(730) «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Գ.Նժդեհի 56, 

բն.1, AM
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(540) 

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

հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք։

____________________

(210) 20090597 (111) 15071
(220) 26.05.2009 (151) 04.03.2010
 (181) 26.05.2019
(730) Ասսոցիացիոնե ռադիո Մարիա , IT
(540) 

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում։ 
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090603 (111) 15072
(220) 29.05.2009 (151) 04.03.2010
 (181) 29.05.2019
(730) Բիոկոդեքս , FR
(540) 

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

և հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական նպա-
տակների համար. դիետիկ նյութեր բուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սպե ղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատ րաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090636 (111) 15073
(220) 08.06.2009 (151) 04.03.2010
 (181) 08.06.2019
(730) «Մենք մեդիա» ՍՊԸ, Երևան, Նար-Դոսի 2, AM
(540) 

(526) «ARARAT» և «MAGAZINE» բառերն 

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 

չեն։

(511) (510)

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-
ցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկա  րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենա ներ 
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. հրատարակչական գործու նեու-
թյուն: 

____________________

(210) 20090731 (111) 15074
(220) 29.06.2009 (151) 04.03.2010

 (181) 29.06.2019

(730) Աստելլաս Ֆարմա Ինք. , JP
(540) 

(511) (510)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ և 

նյութեր. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր իմունաթերապիայի համար:

(740) Ա. Գալոյան
____________________
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(210) 20090966 (111) 15075
(220) 11.08.2009 (151) 04.03.2010
 (181) 11.08.2019
(730) «Միսս և միստր» բարեգործական հիմնադրամ, 

Երևան, Հալաբյան 25, բն.61, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, ոսկեգույն 

և սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 41. գեղեցկության և նորաձևության 

մրցույթ-փառատոնների կազմակերպում, մար-

զական և մշակութային միջոցառումների կազ-

մակերպում։ 

____________________

(210) 20091001 (111) 15076

(220) 18.08.2009 (151) 04.03.2010

 (181) 18.08.2019
(730) Սերգեյ Ա. Սելույանով , RU
(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091103 (111) 15077
(220) 22.09.2009 (151) 04.03.2010
 (181) 22.09.2019
(730) «Բյուրակն» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 

Բյուրեղավան, Կոտայքի փող. 1ա, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 30. սուրճ։ 

____________________

(210) 20091313 (111) 15078
(220) 28.10.2009 (151) 04.03.2010
 (181) 28.10.2019
(730) «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» 

ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն 
ՓԲԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 6, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կա-
պույտ, նարնջագույն և սև գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 36. ֆինանսական գործունեություն. դրա-

մավարկային գործառնություններ։ 
____________________

(210) 20091591 (111) 15079
(220) 10.12.2009 (151) 04.03.2010
 (181) 10.12.2019
(730) «Բարսիս» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 57/2, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կանաչ, մանու-
շակագույն, վարդագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 35. մանրամեծածախ առևտուր։ 

____________________
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(210) 20091704 (111) 15080
(220) 28.12.2009 (151) 04.03.2010
 (181) 28.12.2019
(730) «Եվրոպրոդուկտ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 

ք. Աշտարակ, Նարեկացու 18, AM
(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։

____________________

(210) 20070501 (111) 15081
(220) 11.05.2007 (151) 09.03.2010
 (181) 11.05.2017
(730) «Կաուտոր» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 

40, AM
(540) 

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

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում։

____________________

(210) 20090108 (111) 15082
(220) 11.02.2009 (151) 09.03.2010
 (181) 11.02.2019
(730) Քոսս Քորփորեյշն, Դելավեր նահանգի 

կորպորացիա , US

(540) 

(511) (510)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 

լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, 
օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, 
հսկման (ստուգման), փրկության և ուսուց ման սար-
քեր ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդ-
ման, միացման, փոխակերպման, կու տակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկա վա ռակներ. առևտրի ավտոմատներ և 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. կրակ-
մարիչներ; 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090109 (111) 15083
(220) 11.02.2009 (151) 09.03.2010
 (181) 11.02.2019
(730) Քոսս Քորփորեյշն, Դելավեր նահանգի 

կորպորացիա , US
(540) 

(511) (510)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 

լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպ-
տիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, 
հսկման (ստուգման), փրկության և ուսուցման 
սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրականության հա-
ղորդ ման, միացման, փոխակերպման, կուտակ-
ման, կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր 
և գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. առևտրի ավտոմատներ և 
կան խավճարով աշխատող ապարատների 
մեխա նիզմներ. դրամարկղային ապարատ ներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
կրակմարիչներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20090110 (111) 15084
(220) 11.02.2009 (151) 09.03.2010
 (181) 11.02.2019
(730) Քոսս Քորփորեյշն, Դելավեր նահանգի 

կորպորացիա , US
(540) 

(511) (510)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 

լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, 
օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, 
հսկման (ստուգման), փրկության և ուսուցման 
սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրականության հա-
ղորդման, միացման, փոխակերպման, կուտակ-
ման, կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր 
և գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկա վառակներ. առևտրի ավտոմատներ և կան-
խավճարով աշխատող ապարատների մե-
խա նիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. կրակ-
մարիչներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090396 (111) 15085
(220) 02.04.2009 (151) 09.03.2010
 (181) 02.04.2019
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US
(540) 

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ, ծխախոտային արտադրանք, 

սիգարետներ, ծխելու պիտույքներ, վառիչներ, 
լուցկի։

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20090794 (111) 15086
(220) 13.07.2009 (151) 09.03.2010
 (181) 13.07.2019
(730) «Ալդի գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Կորյունի 6, 

բն. 4, AM
(540) 

(526) Բացի “ԱՆԱՍՏԱՍ” (ռուս.) բառից մնա-
ցած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է բեժ, շագանակագույն, 
մուգ և բաց դարչնագույն գունային համա-
կացությամբ։

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

____________________

(210) 20090824 (111) 15087
(220) 16.07.2009 (151) 09.03.2010
 (181) 16.07.2019
(730) Դայջեո Բրենդս Բ.Վ. , NL
(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
 (740) Ալ. Նահապետյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

61

ՄԱՍ 1

61

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 4 

2 6 . 0 4 . 2 0 1 0

(210) 20090852 (111) 15088
(220) 21.07.2009 (151) 09.03.2010
 (181) 21.07.2019
(730) Դայջեո Նորթ Ամերիկա, Ինք., Կոնեկտիկուտ 

նահանգի կորպորացիա , US
(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090912 (111) 15089
(220) 28.07.2009 (151) 09.03.2010
 (181) 28.07.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ժիրայր Մկրտչյան, 

Արմավիրի մարզ, գյուղ Դալարիկ, AM
(540) 

(526) «ԴԱԼԱՐԻԿ» բառն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտ չէ։

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

(511) (510)
դաս 29. կաթնամթերք։ 

____________________

(210) 20090917 (111) 15090
(220) 29.07.2009 (151) 09.03.2010
 (181) 29.07.2019
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

(540) 

(526) Բացի «NIGHTTIME» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ բորդո, 
շագանակագույն, արծաթագույն, սպիտակ, 
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:

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

____________________

(210) 20091008 (111) 15091
(220) 19.08.2009 (151) 09.03.2010
 (181) 19.08.2019
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM
(540) 

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

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

լուցկի։
____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

62

ՄԱՍ 1

62

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 4 

2 6 . 0 4 . 2 0 1 0

(210) 20091018 (111) 15092
(220) 24.08.2009 (151) 09.03.2010
 (181) 24.08.2019
(730) Դայջեո Նորթ Ամերիկա, Ինք., Կոնեկտիկուտ 

նահանգի կորպորացիա , US
(540) 

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

թյամբ գարեջրի). սպիրտային բնահյութեր և լու-
ծամզուքներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091073 (111) 15093
(220) 10.09.2009 (151) 09.03.2010
 (181) 10.09.2019
(730) «Գոռ և Սոս» ՍՊԸ, Երևան, Բաշինջաղյան 

95ա, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և դեղին 
գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 30. հացաբուլկեղեն, խմորեղեն, չորա-

հաց։
____________________

(210) 20091220 (111) 15094
(220) 09.10.2009 (151) 09.03.2010
 (181) 09.10.2019
(730) «Լիհատ» ՍՊԸ, Վանաձոր, Տավրոսի 3-րդ 

փող, 4-րդ տուն, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ և 
դեղին 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 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր։

____________________

(210) 20081244 (111) 15095
(220) 21.11.2008 (151) 15.03.2010
 (181) 21.11.2018
(730) Ավետիս Գալստյան Երևան, Սիամանթոյի 

10, բն. 1, AM
(540) 

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

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կա-
պույտ, ոսկեգույն, սպիտակ և սև գունային 
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. գինի։  

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

63

ՄԱՍ 1

63

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 4 

2 6 . 0 4 . 2 0 1 0

(210) 20081246 (111) 15096
(220) 21.11.2008 (151) 15.03.2010
 (181) 21.11.2018
(730) Ավետիս Գալստյան Երևան, Սիամանթոյի 

10, բն. 1, AM
(540) 

(526) Բացի “ՎԻՆԱՐ” և “WINAR” բառերից մնա-
ցած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն։

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

(511) (510)
դաս 33. գինի։

____________________

(210) 20091041 (111) 15097
(220) 31.08.2009 (151) 15.03.2010
 (181) 31.08.2019
(730) «Ֆորտե» երաժշտական կենտրոն ՍՊԸ, 

Երևան, Ս. Տարոնցի 11, բն. 11, AM
(540) 

(526) «DESIGN» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, նարնջա-
գույն, մոխրագույն և սև գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 42. դիզայներական ծառայություններ։

____________________

(210) 20091095 (111) 15098
(220) 17.09.2009 (151) 15.03.2010
 (181) 17.09.2019
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արինբերդի 

նրբ. 5, N 10, 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. խմո-
րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց։ 

____________________

(210) 20091096 (111) 15099
(220) 17.09.2009 (151) 15.03.2010
 (181) 17.09.2019
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արինբերդի 

նրբ. 5, N 10, 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. խմո-
րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց։

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

64

ՄԱՍ 1

64

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 4 

2 6 . 0 4 . 2 0 1 0

(210) 20091109 (111) 15100

(220) 22.09.2009 (151) 15.03.2010

 (181) 22.09.2019

(730) «Բոտտլեր» կոնյակի-գինու-օղու գործարան 

ՍՊԸ, Երևան, Չկալովի 43, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 

____________________

(210) 20091181 (111) 15101

(220) 02.10.2009 (151) 15.03.2010

 (181) 02.10.2019

(730) «Կասավան» ՍՊԸ, Երևան, Նելսոն Ստե-

փանյան 44/4, բն. 28, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-

հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ դրան-

ցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 

դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թանկարժեք 

քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ 

սարքեր։ 

____________________

(210) 20091182 (111) 15102

(220) 02.10.2009 (151) 15.03.2010

 (181) 02.10.2019

(730) «Կասավան» ՍՊԸ, Երևան, Նելսոն Ստե-

փանյան 44/4, բն. 28, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-

հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 

դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 

չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 

թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամա-

նակաչափ սարքեր։

____________________

(210) 20091195 (111) 15103

(220) 06.10.2009 (151) 15.03.2010

 (181) 06.10.2019

(730) «Պռովիդենզա» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 

2, բն. 70, AM
(540) (554) 

(511) (510)

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-

հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-

կութային միջոցառումների կազմակերպում, 

մասնավորապես բիլիարդի սրահ։
____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

65

ՄԱՍ 1

65

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 4 

2 6 . 0 4 . 2 0 1 0

(210) 20091224 (111) 15104
(220) 09.10.2009 (151) 15.03.2010
 (181) 09.10.2019
(730) «Թաժ» ՍՊԸ, Երևան, Բագրատունյաց 16, 

բն. 62, AM
(540) 

(526) «APPLE» և «CONTAINS GENTEL SOFTENER» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, կար միր, 
դեղին, սպիտակ և կապույտ գունային հա-
մակ ցությամբ։

(511) (510)
դաս 3. սպասք լվանալու հեղուկներ. մաքրող 

հեղուկներ, մասնավորապես՝ հախճասալի և 
սան տեխնիկայի մաքրման հեղուկներ. շամպուն. 
լվացքի պատրաստուկներ, մասնավորապես 
լվացքի փոշիներ. ձեռքեր լվանալու հեղուկներ, 
ժավե լաջուր. ատամի փոշիներ և մածուկներ։ 

____________________

(210) 20091247 (111) 15105
(220) 14.10.2009 (151) 15.03.2010
 (181) 14.10.2019
(730) «Գրիգորյան ընդ փարթներս» ՓԲԸ, Երևան, 

Արմեն Արմենակյան 2/5, Սիներջի բիզնես 
կենտրոն, 500-րդ սենյակ, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 36. ապահովագրական միջնորդային 

գործունեություն. ապահովագրական գործու-

նեություն.

դաս 45. իրավաբանական խորհրդատվություն 

կապված ապահովագրության և քաղաքացիական 

վեճերի հետ։ 

____________________

(210) 20091248 (111) 15106

(220) 14.10.2009 (151) 15.03.2010
 (181) 14.10.2019
(730) «Գրիգորյան ընդ փարթներս» ՓԲԸ, Երևան, 

Արմեն Արմենակյան 2/5, Սիներջի բիզնես 
կենտրոն, 500-րդ սենյակ, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 36. ապահովագրական միջնորդային 

գործունեություն. ապահովագրական գործու-

նեություն.

դաս 45. իրավաբանական խորհրդատվություն 

կապված ապահովագրության և քաղաքացիական 

վեճերի հետ։ 
____________________

(210) 20091262 (111) 15107

(220) 16.10.2009 (151) 15.03.2010

 (181) 16.10.2019

(730) «Թաժ» ՍՊԸ, Երևան, Բագրատունյաց 16, 

բն. 62, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 3. սպասք լվանալու հեղուկներ. մաքրման 

հեղուկներ, մասնավորապես՝ հախճասալի և 

սանտեխնիկայի մաքրման հեղուկներ. շամպուն. 

լվացքի պատրաստուկներ, մասնավորապես 

լվացքի փոշիներ. ձեռքեր լվանալու հեղուկներ, 

ժավելաջուր. ատամի փոշիներ և մածուկներ, 
հեղուկ օճառներ և ապակի մաքրող հեղուկներ։

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 4 

2 6 . 0 4 . 2 0 1 0

(210) 20091263 (111) 15108
(220) 16.10.2009 (151) 15.03.2010
 (181) 16.10.2019
(730) «Թաժ» ՍՊԸ, Երևան, Բագրատունյաց 16, 

բն. 62, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 3. սպասք լվանալու հեղուկներ. մաքրման 

հեղուկներ. մասնավորապես՝ հախճասալի և 
սանտեխնիկայի մաքրման հեղուկներ. շամպուն. 
պատրաստուկներ լվացքի համար. մասնավորապես 
լվացքի փոշիներ. ձեռքեր լվանալու հեղուկներ. 
ժավելաջուր. ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
հեղուկ օճառներ և ապակի մաքրող հեղուկներ։ 

____________________

(210) 20091264 (111) 15109
(220) 16.10.2009 (151) 15.03.2010
 (181) 16.10.2019
(730) «Թաժ» ՍՊԸ, Երևան, Բագրատունյաց 16, 

բն. 62, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 3. սպասք լվանալու հեղուկներ. մաքրման 

հեղուկներ,մասնավորապես՝ հախճասալի և 
սանտեխնիկայի մաքրման հեղուկներ. շամպուն. 
լվացքի պատրաստուկներ, մասնավորապես 
լվացքի փոշիներ. ձեռքեր լվանալու հեղուկներ. 
ժավելաջուր. ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
հեղուկ օճառներ և ապակի մաքրող հեղուկներ։

____________________

(210) 20091286 (111) 15110
(220) 22.10.2009 (151) 15.03.2010
 (181) 22.10.2019
(730) «Թաժ» ՍՊԸ, Երևան, Բագրատունյաց 16, 

բն. 62, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 30. հացաթխման խմորիչներ. հավե-

լույթներ։ 
____________________

(210) 20090592 (111) 15111
(220) 26.05.2009 (151) 16.03.2010
 (181) 26.05.2019
(730) Մասուդ Ղոդրաթի Երևան, Կիևյան 11, բն. 

7, IR
(540) 

(511) (510)
դաս 3. սպասք լվանալու հեղուկներ, մաքրող 

հեղուկներ, մասնավորապես՝ հախճասալի և 
սանտեխնիկայի մաքրման համար հեղուկներ, 
շամպուն, պատրաստուկներ լվացքի համար, 
մասնավորապես լվացքի փոշիներ, ձեռքի օճառ, 
ձեռքեր լվանալու հեղուկներ, ժավելաջուր, ատամի 
փոշիներ և մածուկներ։
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20090600 (111) 15112
(220) 29.05.2009 (151) 16.03.2010
 (181) 29.05.2019
(730) Մասուդ Ղոդրաթի Երևան, Կիևյան 11, բն. 

7, IR
(540) 

(511) (510)
դաս 3. սպասք լվանալու հեղուկներ, մաքրման 

հեղուկներ, մասնավորապես՝ հախճասալի և 
սանտեխնիկայի մաքրման հեղուկներ, շամպուն, 
լվացքի պատրաստուկներ, մասնավորապես 
լվացքի փոշիներ. ձեռքի օճառ, ձեռքեր լվանալու 
հեղուկներ, ժավելաջուր, ատամի փոշիներ և 
մածուկներ.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ և դրանց 
մասեր.

դաս 35. մեծածախ և մանրածախ առևտուր, 
գովազդ. գործերի կառավարում գործարարության 
ասպարեզում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ, գնումների ծառայություններ 
այլոց համար, ապրանքների տեսականու (բացա-
ռությամբ դրանց փոխադրամիջոցի) հավա քում 
մի տեղում այլոց համար և հաճախորդներին այդ 
ապրանքները հարմարավետ կերպով զննելու և 
գնելու հնարավորության ընձեռում, ներմուծման-
արտահանման գործակալություններ։



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1

67

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 4 

2 6 . 0 4 . 2 0 1 0

դաս 37. շինարարություն, նորոգում, սարքա-
վորումների տեղադրում.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապ րանքների 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 ծառայություններ։
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20090601 (111) 15113
(220) 29.05.2009 (151) 16.03.2010
 (181) 29.05.2019
(730) Մասուդ Ղոդրաթի Երևան, Կիևյան 11, բն. 

7, IR
(540) 

(511) (510)
դաս 3. սպասք լվանալու հեղուկներ, մաքրման 

հեղուկներ, մասնավորապես՝ հախճասալի և 
սանտեխնիկայի մաքրման հեղուկներ, շամպուն, 
լվացքի պատրաստուկներ, մասնավորապես 
լվացքի փոշիներ ձեռքի օճառ, ձեռքեր լվանալու 
հեղուկներ, ժավելաջուր, ատամի փոշիներ և 
մածուկներ.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ և դրանց 
մասեր.

դաս 35. մեծածախ և մանրածախ առևտուր, 
գովազդ. գործերի կառավարում գործարարության 
ասպարեզում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ, գնումների ծառայություններ 
այլոց համար, ապրանքների տեսականու (բացա-
ռությամբ դրանց փոխադրամիջոցի) հավաքում 
մի տեղում այլոց համար և հաճա խորդներին այդ 
ապրանքները հարմարավետ կեր պով զննելու և 
գնելու հնարավորության ընձեռում, ներմուծման-
արտահանման գործա կալություններ։

դաս 37. շինարարություն, նորոգում, սարքա-
վորումների տեղադրում.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). ապ-
րանքների փաթեթավորում և պահպա նում. ճա նա-
պարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և հետազոտություններ և 

դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերա-

կան վերլուծումներ և հետազոտություններ. 

հա մակարգչային ապարատների և ծրա գրերի 

մշակում և կատարելագործում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ։

(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20090602 (111) 15114

(220) 29.05.2009 (151) 16.03.2010

 (181) 29.05.2019
(730) Մասուդ Ղոդրաթի Երևան, Կիևյան 11, բն. 

7, IR
(540) 

(511) (510)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ և դրանց 

մասեր.
դաս 35. մեծածախ և մանրածախ առևտուր, 

գովազդ. գործերի կառավարում գործարարության 
ասպարեզում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում. գրասենյակա յին 
ծառայություններ, գնումների ծառայություններ 

այլոց համար, ապրանքների տեսականու (բա-

ցառությամբ դրանց փոխադրամիջոցի) հավաքում 

մի տեղում այլոց համար և հաճախորդներին այդ 

ապրանքները հարմարավետ կերպով զննելու և 

գնելու հնարավորության ընձեռում, ներմուծման-

արտահանման գործակալություններ։

դաս 37. շինարարություն, նորոգում, սարքա-

վորումների տեղադրում.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապ րանքների 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 ծառայություններ։
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

68

ՄԱՍ 1

68

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 4 

2 6 . 0 4 . 2 0 1 0

(210) 20090773 (111) 15115
(220) 08.07.2009 (151) 16.03.2010
 (181) 08.07.2019
(730) ՄաքՆեյլ ԱԲ , SE
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

ծխելը թողնելու ժամանակ բուժման համար. դե-
ղերով տոգորված վիրակապեր և սպեղանալաթեր 
մաշկի համար. դեղերով տոգորված մաստակ, 
հաբեր և պաստեղներ.

դաս 44. ծխելը թողնելու վերաբերյալ տեղե-
կատվության տրամադրում։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20090774 (111) 15116
(220) 08.07.2009 (151) 16.03.2010
 (181) 08.07.2019
(730) ՄաքՆեյլ ԱԲ , SE
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

ծխելը թողնելու ժամանակ բուժման համար. դե-
ղերով տոգորված վիրակապեր և սպեղանալաթեր 
մաշկի համար. դեղերով տոգորված մաստակ, 
հաբեր և պաստեղներ.

դաս 44. ծխելը թողնելու վերաբերյալ տեղե-
կատվության տրամադրում։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20090809 (111) 15117
(220) 14.07.2009 (151) 16.03.2010
 (181) 14.07.2019
(730) Ինթերնեյշնլ Ֆուդսթուֆֆս Քո. , AE

(540) 

(511) (510)
դաս 29. սննդային յուղեր, ճարպեր, հալած 

յուղ, մարգարին, կարագ, մթերք ապուրների հա-
մար, կաթնամթերք անուշահամ կաթ, կաթնային 
կոկտեյլներ, միս, ձուկ, ընտանի թռչուն և որսամիս, 
մսային էքստրակտներ, պահածոյացված, 
չորացրած և ջերմային մշակման ենթարկված 
մրգեր և բաջա րեղեն, դոնդող, մուրաբա (շաքարի 
օշարակի մեջ եփած մրգեր կամ հատապտուղներ), 
կոմպոտ, ձու, կարտոֆիլի և ոչ կարտոֆիլի հիմքի 
վրա խոր տիկների բաղադրամասեր, կարտոֆիլի 
չիպսեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090953 (111) 15118
(220) 06.08.2009 (151) 16.03.2010
 (181) 06.08.2019
(730) «Քարարտ» ՓԲԸ, Տավուշի մարզ, Իջևան, 

Իջևանյան փող. 40, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 6. հանքանյութեր.
դաս 40. նյութերի մշակում։

(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20090954 (111) 15119
(220) 06.08.2009 (151) 16.03.2010
 (181) 06.08.2019
(730) «Քարարտ» ՓԲԸ, Տավուշի մարզ, Իջևան, 

Իջևանյան փող. 40, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 6. հանքանյութեր.
դաս 40. նյութերի մշակում։

(740) Զ. Մանուկյան
____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

69

ՄԱՍ 1

69

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 4 

2 6 . 0 4 . 2 0 1 0

(210) 20090955 (111) 15120
(220) 06.08.2009 (151) 16.03.2010
 (181) 06.08.2019
(730) «Քարարտ» ՓԲԸ, Տավուշի մարզ, Իջևան, 

Իջևանյան փող. 40, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 6. հանքանյութեր։
դաս 40. նյութերի մշակում։

(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20090974 (111) 15121
(220) 12.08.2009 (151) 16.03.2010
 (181) 12.08.2019
(730) Մասուդ Ղոդրաթի Երևան, Կիևյան 11, բն. 

7, IR
(540) 

(511) (510)
դաս 3. սպասք լվանալու հեղուկներ. մաքրման 

հեղուկներ, մասնավորապես՝ հախճասալի և 
սան տեխնիկայի մաքրման հեղուկներ. շամպուն. 
լվացքի պատրաստուկներ, մասնավորապես 
լվացքի փոշիներ. ձեռքի օճառ, ձեռքեր լվա-
նալու հե ղուկներ,ժավելաջուր. ատամի փոշիներ 
և մածուկներ.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ և դրանց 
մասեր.

դաս 35. մեծածախ և մանրածախ առևտուր. 
գործերի կառավարում գործարարության աս-
պարեզում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում. գովազդ. 
գրա սենյակային ծառայություններ. գնումների 
ծառայություններ այլոց համար. ապրանքների 
տեսականու (բացառությամբ դրանց փոխա-
դրամիջոցի) հավաքում մի տեղում այլոց համար 
և հաճախորդներին այդ ապրանքները հարմարա-
վետ կերպով զննելու և գնելու հնարավորության 
ըն ձեռում. ներմուծման-արտահանման գործա-
կալություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում.

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

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

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ։
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20091013 (111) 15122
(220) 21.08.2009 (151) 16.03.2010
 (181) 21.08.2019
(730) Վայեթ Հոլդինգս Քորփորեյշն , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. պոլիվիտամինային (պոլիմիներալային) 

պատրաստուկներ և սննդային հավելումներ։
(740) Զ. Մանուկյան

 ____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

70

ՄԱՍ 1

70

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 4 

2 6 . 0 4 . 2 0 1 0

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների

գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

    5660  22.05.2020         Դելֆի Թեքնոլըջիզ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

    5757  11.02.2020         Բաքարդի ընդ Քամփնի Լիմիթիդ, LI

    5761  13.04.2020         Կաբուշիկի Կաիշա Սոնի Քմփյութր Էնթրթեյնմնթ

             (առևտրայինը նաև՝ Սոնի Քմփյութր Էնթրթեյնմնթ Ինք.), JP

    5789  08.03.2020         Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US 

    5797  24.01.2020         Սերիքոլ Լիմիթիդ, GB

     5800 04.02.2020         Դը Ջիլեթ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

     5829 02.05.2020         ԷյչԷլԹի Ինթերնեյշնլ Այ Փի ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

     5913 08.03.2020         Թուենթիզ Սենչըրի Ֆոքս Ֆիլմ Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

     5914 08.03.2020               Թուենթիզ Սենչըրի Ֆոքս Ֆիլմ Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

     5966 17.05.2020               Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB

     5983 10.07.2020         ԼՋ Լայֆ Սայընսիզ, ԼԹԴ., KR

     6154 18.12.2020         Սան Մայքրոսիսթեմզ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

     6201 29.09.2020               Սան Մայքրոսիսթեմզ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

     6929 01.12.2020         Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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ՄԱՍ 1
 

72

№ 4 
2 6 . 0 4 . 2 0 1 0

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

B21B 17/00 2364 A

C01F 7/38 2365 A

C12H 1/00 2366 A

C12N 1/20 2367 A

C22C 1/02 2368 A

F03D 3/00 2369 A

F03D 7/00 2369 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի 
համարը

Номер  
патента

ՄԱԴ

МПК

  F21S 8/00         193 U
  G09F 27/00           194 U

Արդյունաբերական նմուշների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на промышленные образцы

Արտոնագրի 
համարը

Номер  
патента

ԱՆՄԴ

МКПО

09-03          227 S
32-00          227 S



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ
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ՄԱՍ 1
 

74

№ 4 
2 6 . 0 4 . 2 0 1 0

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի եւ ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 եւ լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No  947

Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 14347, 14348
73 (1) Լիցենզատու   Աթլանթիք Ինդասթրիզ
ATLANTIC INDUSTRIES, P.O. Box 309GT, Ugland 
House, South Church Street, George Town, Grand 
Cayman, Cayman Islands, BWI, KY

73 (2) Լիցենզառու  Շվեփս Հոլդինգս Լիմիթիդ
SCHWEPPES HOLDINGS LIMITED, Industrial Estate, 
Drogheda, County Louth, Republic of Ireland, IE

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը      31.10.2018

Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                          02.03.2010
_____________________

Գրանցում No  948

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No   3465, 4576, 3841

73 (1) Զիջող   Մերք ընդ Քո., Ինք., Նյու Ջերսիի 
նահանգ

MERCK & CO., INC., a New Jersey corporation, One 
Merck Drive, P. O. Box 100 Whitehouse Station, New 
Jersey, U.S.A., US

73 (2) Ստացող    Իրոքո Քարդիո  ԼԼՔ, Դելավերի 
նահանգ

IROKO CARDIO LLC, a Delaware company, Navy 
Yard Corporate Center, One Crescent Drive, Suite 
400, Philadelphia, Philadelphia, PA 19112, PA

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           02.03.2010
_____________________

Գրանցում No 949

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No  935, 936, 3246

73 (1) Զիջող    Քսերոքս Լիմիթիդ

XEROX LIMITED, Bridge House, Oxford Road, 

Uxbridge, Middlesex UB8 1HS Great Britain, GB

73 (2) Ստացող   Քսերոքս Քորփորեյշն

XEROX CORPORATION, 45 Glover Ave., P.O. Box 

4505 Norwalk  Connecticut 06856 U.S.A., US

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           03.03.2010

_____________________

Գրանցում No 950

 Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 1923

73 (1) Զիջող  Ասահի Կասեյ Ֆարմա Քորփորեյշն

ASAHI KASEI PHARMA CORPORATION, 9-1, Kanda 

Mitoshiro-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, JP

73 (2) Ստացող   Ռուբինում, Ս.Ա.

RUBINUM, S.A., Av. La Llana 123, Pol. Ind. “La 

Llana”, 08191 Rubi (Barcelona), Spain, ES

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                          03.03.2010
_____________________
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Գրանցում No  951

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 7483

73 (1) Զիջող   Մարգարյան Լիլիա

ք. Երևան, Քրիստափորի 2-րդ նրբ., տուն 3 ա, AM

73 (2) Ստացող   «Ֆարմաֆակտ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Սունդուկյան 13շ., բն. 9, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                          04.03.2010
_____________________

     

Գրանցում No 952

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 10323

73 (1) Զիջող  Վայեթ

WYETH, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940, U.S.A., US

73 (2) Ստացող    Ինթերվեթ Ինթերնեշնլ Բ.Վ.

INTERVET INTERNATIONAL B.V., Wim de Korverstraat 
35, 5831 AN BOXMEER, The Netherlands, NL

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                          10.03.2010

 _____________________

Գրանցում No 953

 Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No   IR 919243

73 (1) Լիցենզատու    ՕՕՕ Սիստեմա Տելեկո մու-
նի կացիի, ինֆորմատիկի ի սվյազի

OOO SISTEMA TELEKOMMUNIKATSII, INFORMATIKI 
I SVYAZI, d.7, st. B. Pirogovskaya RU-119021, 
Moscow, RU

73 (2) Լիցենզառու   Ղ–Տելեկոմ ՓԲԸ
ք. Երեւան, Արգիշտի 4/1, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը      16.05.2016

Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                          11.03.2010
_____________________

Գրանցում No 954

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 13742

73 (1) Զիջող   «Արմենիան փոստբանկ» ՓԲԸ

ք. Երևան, Սարյան 22, AM

73 (2) Ստացող   «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ

ք. Երևան,Հանրապետության հրապարակ, Վ. 

Սարգսյան 26/1, 

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                           12.03.2010

_____________________

Գրանցում No 955

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 12628, 11239, 11238

73 (1) Զիջող  Մուլ Չանդ Մալու

MUL CHAND MALU, P.O. Box 61021, Jebel Ali Free 

Zone Dubai,  UAE, AE

73 (2) Ստացող    Կաանե Ամերիքն Ինթերնեշնլ 

Թբեքոու Քո. Լթդ.

KAANE AMERICAN INTERNATIONAL TOBACCO 

CO. LTD., P.O. Box 61021, Jebel Ali Free Zone, Dubai, 

United Arab Emirates, AE

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է 16.03.2010

_____________________

Գրանցում No 956

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No   IR 790992, IR 983307, IR 

985400, 4562, 4563, 14805, 14806, 14807, 

14808, 14581, 14582, 14583, 15045, 15046, 

15047, 15049
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73 (1) Զիջող   Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ

ORANGE BRAND SERVICES LIMITED, St. James 

Court, Great  Park Road, Almondsbury Park, Bradley 

Stoke, Bristol, United 

73 (2) Ստացող   Օրանժ Արմենիա ՓԲԸ

ք. Երեւան, Վաղարշյան փ. 8/1, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը       28.06.2019

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                          22.03.2010

_____________________

Գրանցում No 957

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 10454

73 (1) Զիջող    «Տոսպա» Ռադիոընկերության 

խմբա  գրություն ՓԲԸ, ք. Երևան, Նալբանդյան 

փող. 27/25

73 (2) Ստացող  «Մրաշ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Կուզ-

նեցովի 11 - 40, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                          24.03.2010

_____________________
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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 

1733  12.09.2009

1766  23.09.2009

1785  01.09.2009

1788  24.08.2009

1807  03.08.2009

1949 14.09.2009

2139 01.08.2009

2147 26.07.2009

2219 29.08.2009

2229 03.09.2009

2233 12.09.2009

2237 25.08.2009

2266 18.09.2009

2277 18.09.2009

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)

100U  12.09.2009

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի 
համարը

Номер 
патента

153U  10.09.2009

154U  07.08.2009

155U  07.08.2009

156U  05.08.2009

158U  14.08.2009
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Տեղեկություններ 
գյուտի արտոնագրի գործողության վերականգնման մասին

Сведения
о восстановлении действия патента на изобретения

N Արտոնագրի համարը

Номер патента

Վերականգնման մասին դիմումի 
ներկայացման թվականը

Дата поступления заявления 
о восстановлении действия 

патента

Արտոնագրի գործողության 
վերականգնելու  թվականը

 Дата восстановления 
действия патента

1. 1862A2 08.04.2010 09.04.2010

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի գործողության

 վաղաժամկետ դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия свидетельств на промышленные образцы

(за неуплату годовых госпошлин)

115S  13.09.2009

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի 
համարը

Номер 
патента



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента

13 код вида документа

 A патент на изобретение

 В заключение о патентоспособности

21 номер заявки

22 дата подачи заявки

23 дата выставочного приоритета 

31 номер приоритетной заявки

32 дата подачи приоритетной заявки

33 код страны подачи приоритетной заявки

45 дата публикации сведений о патенте

51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)

54 название изобретения

56 источники информации 

57 реферат или формула изобретения

62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 

 данная заявка

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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Сведения о выданных патентах

(51) (2009)  (11) 2364 (13) A
B21B 17/00

(21) AM20090168 (22) 29.12.2009
(45) 26.04.2010
(71) “Государственный инженерный универси-
тет Армении” государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Арпеник Бабаян (AM), Степан Христафорян  (AM), 
Феликс Парикян (AM), Борис Баласанян  (AM)
(73) “Государственный инженерный универси-
тет Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 105 (AM)
(54) Способ раскатки металлических поверх-
ностей
(57) Изобретение относится к механической 
обработке металлов, в частности к способам рас-
катки металлических поверхностей деталей. 

Деталь устанавливают на шпиндели стан-
ка, с возможностью вращения вокруг своей 
оси. Роликовый или шариковый вальцовщик 
перемещают перпендикулярно вдоль оси вра-
щения до соприкосновения с обрабатываемой 
металлической поверхностью. Струю атмосферного 
воздуха, применяемого в качестве смазочно-
охлаждающей среды, направляют в область 
соприкосновения. Продолжают перемещение 
вальцовщика до появления необходимой силы 
касания, затем вальцовщик перемещают вдоль оси 
вращения детали. Атмосферный воздух подают в 
зону обработки под избыточном давлением 0,01–
0,2 Мпа. Объемный расход воздуха 0.008–0.01 
м3/сек. Процентное соотношение компонентов 
атмосферного воздуха изменяют в зависимости 
от обрабатываемого металла.

Повышается эффективность процесса 
раскатки, обеспечивается экологически чистая 
технология.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2365 (13) A
C01F 7/38

(21) AM20080181 (22) 23.10.2008
(45) 26.04.2010
(71) Сероб Енгибарян (AM), Гоар Сухудян (AM)
(72) Сероб Енгибарян (AM), Гоар Сухудян (AM)
(73) Сероб Енгибарян, 0051, Ереван, Грибоедов 
5а, кв.44 (AM), Гоар Сухудян, 0083, Ереван, просп. 
Гая 53, кв. 3 (AM)

(54) Способ получения глинозема из нефели-
новых пород
(57) Изобретение относится к области производства 
алюминия, в частности, к способам получения 
глинозема из нефелиновых пород.

Из измельченных нефелиновых пород 
(НП), каолинового сырья (КС), измельченного 
известняка и кальцинированной соды го то-
вят гомогенную шихту, спекают ее, спек из-
мельчают, затем выщелачивают, получая гли-
нозем, кальцинированную соду, поташ и бе-
литовый шлам. В качестве каолинового сырья 
используют каолиновый концентрат (КК), к шихте 
дополнительно добавляют концентрат гидро-
алюмосиликата натрия (ГАСН), компоненты 
шихты берут в массовом соотношении – 
НП : КК : ГАСН = (0,3-0,5) : (0,2-0,3) : (0,3-0,5). 
Выщелачивание проводят раствором каустической 
и кальцинированной соды.

Повышается производительность способа и 
степень извлечения продуктов.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2366 (13) A
C12H 1/00

(21) AM20090092 (22) 24.07.2009
(45) 26.04.2010
(71) Институт физических исследований НАН
РА (AM)
(72) Рафик Баласанян (AM), Эдвард Арутюнян (AM), 
Рудольф Овсепян (AM), Рубен Саргсян (AM)
(73) Институт физических исследований НАН
 РА (AM)
(54) Способ ускоренного созревания дистиллята 
спирта
(57) Изобретение относится к области виноделия, 
в частности к производству крепких алкогольных 
напитков и может быть использовано для уско-
рения старения винных и подобных спиртов. 

Дистиллят спирта в присутствии букето-
образующих веществ подвергают воздействию 
ультразвука. Предварительно получают букето-
образующее вещество в виде натуральной вытяжки 
из дубовой древесины, которую добавляют к 
дистилляту спирта. 

Повышается качество напитка, обес пе чи-
вается сокращение времени и средств.
(74) А. Петросян

_____________________
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(51) (2009)  (11) 2367 (13) A
C12N 1/20

(21) AM20090140 (22) 20.11.2009
(45) 26.04.2010
(71) Грачя Оганесян (AM), Мария Пашаян (AM)
(72) Грачя Оганесян (AM), Мария Пашаян (AM)
(73) Грачя Оганесян, 0025, Ереван, 9-ая ул. 
Айгестана 69, кв.34 (AM), Мария Пашаян, 0015, 
Ереван, Г.Лусаворич 12, кв.42 (AM)
(54) Штамм Lactobacillus crispatus MH 08- про-
ду цент молочной кислоты, перекиси водо рода 
и лактацинов
(57) Изобретение относится к фармацевтической 
биотехнологии, в частности, к выделенному 
из влагалища здоровой женщины штамму 
Lactobacillus crispatus MH08, обладающему высо-
кой антибактериальной активностью и может 
найти применение в производстве пробиотических 
микроорганизмов, а также для профилактики и 
лечения инфекций, передающихся половым путем, 
и вагинозов у женщин.

 Штамм Lactobacillus crispatus MH08 син-
тезирует молочную кислоту, перекись водо-
рода и лактацины, подавляет рост пато-
генных микроорганизмов и вирусов, быстро 
восстанавливает pH влагалища после мен-
струального цикла и после половых отно шений. 
Штамм выделяют из мозков, взятых из влагалища 
женщин репродуктивного возраста, способом 
обогащения в молочнокислой среде.

Изобретение позволяет на основании штамма 
создать новые пробиотические лекарственные 
формы - свечи (суппозитории), таблетки, тампоны 
– для профилактики и лечения инфекционных 
заболеваний влагалища.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2368 (13) A
C22C 1/02

(21) AM20090073 (22) 17.06.2009
(45) 26.04.2010
(71) Лазарь Саргсян (AM), Аргам Микаелян (AM),  
Генрик Карапетян (AM)
(72) Лазарь Саргсян (AM), Аргам Микаелян (AM),  
Генрик Карапетян (AM)
(73) Лазарь Саргсян, 0033, Ереван, пр-т Комитаса 
1, кв. 221 (AM),  Аргам Микаелян, 0014, Ереван, 
Мамиконянц 2, кв.48 (AM), Генрик Карапетян, 
0022, Ереван, Аван-Ариндж, 1-ый микрорайон 
2/2, кв.62 (AM)
(54) Способ легирования сплавов меди
(57) Изобретение относится к металлургии, 
в частности, к способам получения латуней - 
сплавов меди, легированных цинком, алюминием 
и другими металлами.

Медь плавят под слоем древесного угля, 
расплав меди дезоксидируют, затем к расплаву 
добавляют вторичную латунь. Температуру сплава 
доводят до 1140 – 1160°C, затем легируют ломом 
сплава цинка марки ЦАМ 4-1, содержащим магний 
и алюминий.

Упрощается способ, получаются сплавы с 
мелкозернистой кристаллической структурой 
и стабильными физическими и механическими 
свойствами.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2369 (13) A
F03D 3/00 
F03D 7/00

(21) AM20090164 (22) 25.12.2009
(45) 26.04.2010
(71) Арут Аджарян (AM)
(72) Арут Аджарян (AM)
(73) Арут Аджарян, 0051, Ереван, Комитас 50, 
кв.37 (AM)
(54) Ветряная турбина с вертикальной осью 
вращения
(57) Изобретение относится к ветряным турбинам, 
в частности к конструкции лопастей ветряных 
турбин с осью вертикального вращения.

 Ветряная турбина имеет опору, к которой 
присоединены неподвижые лопасти. К опоре 
с возможностью вращения присоединен вал, 
расположенный по вертикальной оси. К валу 
при помощи стержней подсоединены подвижные 
лопасти. 

На подвижных лопастях имеются поперечные 
и продольные выемки, при этом поперечные 
выемки могут быть прямоугольными или иметь вид 
правильного шестиугольника, а их поперечный 
разрез может быть прямоугольным или иметь вид 
равнобедренной трапеции.

 Поперечный разрез поперечной и продольной 
выемок может иметь вид треугольника с скруглен-
ными углами или вид равнобедренной тра пеции. 
Количество выемок подвижной лопасти больше 
единицы, при этом шаг между выемками может 
быть как равен нулю, так и быть постоянным и 
равняться ширине выемки. Шаг может быть и 
переменным, при этом каждый последующий 
шаг больше предыдущего, а разница между ними 
постоянная. 

Улучшаются аэродинамические характеристики 
подвижных лопастей ветряной турбины, 8 ил.

_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ



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

11 номер патента

13 код вида документа

 U патент на полезную модель

21 номер заявки

22 дата подачи заявки

23 дата выставочного приоритета 

31 номер приоритетной заявки

32 дата подачи приоритетной заявки

33 код страны подачи приоритетной заявки 

45 дата публикации сведений о патенте на полезную модель

51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)

54 название полезной модели

56 источники информации 

57 реферат или формула полезной модели

62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка

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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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

Сведения о выданных патентах

(51) (2009)  (11) 193 (13) U
F21S 8/00

(21) AM20090165U (22) 26.12.2009
(45) 26.04.2010
(71) Ваня Багдасарян (AM)
(72) Ваня Багдасарян (AM)
(73) Ваня Багдасарян, 0007, Ереван, Г. Нжде 16, 
кв.29 (AM)
(54) Светодиодный светильник (варианты)
(57) Полезная модель относится к светотехнике. 

Светильник имеет корпус из металлического 
листа, закрепленный на нем светодиодный источник 
света и светорассеиватель. Между светодиодами 
и корпусом имеется теплопроводящий слой. 

Во втором варианте светорассеивателем 
служат закрепленные на светодиодах оптические 
линзы, при этом к корпусу прикреплена защитная 
декоративная крышка. 

Упрощается конструкция светильника, тех-
нология его изготовления и обслуживание, 
улучшается температурный режим работы све то-
диодов, расширяется область применения, 2 ил..

_____________________

(51) (2009)  (11) 194 (13) U
G09F 27/00

(21) AM20090150U (22) 11.12.2009

(45) 26.04.2010

(71) Сурен Крмоян (AM), Гайк Саядян (AM)

(72) Сурен Крмоян (AM), Гайк Саядян (AM)

(73) Сурен Крмоян (AM), Гайк Саядян (AM)

(54) Способ рекламирования товаров и услуг

(57) Способ относится к области рекламы и может 

быть использован для рекламирования товаров и 

услуг, относящихся к здоровью человека. 
Согласно способу формируют рекламное 

пространство с помощью видео- и аудио инфор-
мации, запрограммированной компьютером и 
воспроизводят её с помощью телемониторов и 
средств воспроизведения видео- и аудио циф-
ровой информации. Информацию обновляют в 

режиме реального времени. Рекламируют това-

ры и услуги, относящиеся к здоровью человека 

внутри и вне соответствующих учреждений. 

Рек ламную информацию сообщают видео- и 

аудиоустройствам и сетевым рекламным плеерам. 

Обеспечивают неприкосновенность рекламного 

материала, звуковых параметров или режима 

работы монитора. 

Упрощается способ и расширяются функ-

циональные возможности рекламирования 

товаров и услуг.

(74) А. Петросян

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

11 номер свидетельства

13 код вида документа

 S свидетельство на промышленный образец

21 номер заявки

22 дата поступления заявки

23 дата выставочного приоритета

24 дата регистрации

31 номер приоритетной заявки 

32 дата подачи приоритетной заявки

33 код страны подачи приоритетной заявки

51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца

55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
71 заявитель, код страны
72 автор, код страны

73 правообладатель, адрес, код страны

74 патентный поверенный
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 09-03 (11) 227 (13) S

32-00

(21) 20090035          (22) 23.12.2009

(31) 1564238-0001   (32) 29.06.2009   (33) EM 

1564238-0002    29.06.2009          EM

(71) Марс, Инкорпорейтид (US)

(72) Саймон Пендри (GB), Стеф Исман (GB)

(73) Марс, Инкорпорейтид, штат Делавер (US)

(74) Р. Давтян

(54) Графический символ для упаковки

       (2 варианта)

(55)*

Сведения о зарегистрированных
 промышленных образцах
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Պետությունների, տարածքների
եւ միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա եւ
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս եւ Նեւիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
KW Քուվեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY 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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