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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



ԳՅՈՒՏԵՐ

6

ՄԱՍ 1
 

6

ԳՅՈՒՏԵՐ
№ 1 

25 .0 1 . 20 12

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2012.01)  (11) 2581 (13) A 
A43B 3/00
F03C 1/00

(21) AM20110106 (22) 19.08.2011
(71) Աշոտ Ռաֆիկի Պապոյան (AM), Հրայր 
Գևորգի Հակոբյան (AM)
(72) Աշոտ Ռաֆիկի Պապոյան (AM), Հրայր 
Գևորգի Հակոբյան (AM)
(73) Աշոտ Ռաֆիկի Պապոյան, 3118, Գյումրի, 
26 Կոմիսարների 60 (AM), Հրայր Գևորգի 
Հակոբյան, 3104, Գյումրի, Մերկուրովի 2բ (AM)
(54) Կոշիկ-գեներատոր
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրաէներգիայի 
արտադրության հնարավորությամբ օժտված, 
հատուկ նշանակության կոշիկի արտադրության 
բնագավառին:

Կոշիկ–գեներատորի կրունկում տե ղադրված 
է էլեկտրաէներգիայի արտադրման սարք, որն 
ունի չորս խուց, քայլքի ընթացքում մարդու 
ծանրության ուժից առաջացած ճնշումը խցերին 
փոխանցող հանգույց և կափույրներ։ Խցերը 
տեղակայված են միմյանց վրա։ Դրանցից 
երեքը լցված են հեղուկով։ Վե րևից երրորդ 
խցում տեղադրված է տուրբին։ Տուրբինով 
խուցը հաղորդակցվում է հեղուկով լցված մյուս 
խցերի հետ։ Չորրորդ խցում տեղադրված է 
գեներատոր, որը լիսեռի միջոցով կապված է 
տուրբինին։ Վերին երկու և վերևից առաջին 
ու երրորդ խցերը միմյանցից բաժանված 
են մեկական կափույրով։ Վերևից երկրորդ 
խցում, կափույրի հակադիր կողմում լրացուցիչ 
տեղադրված է ճնշման էներգիան կուտակող 
զսպանակած մխոց։ Ճնշումը խցերին փոխանցող 
հանգույցը տեղակայված է խցերի վերին մասում 
և իրականացված է հարթ զսպանակի ու մխոցի 
տեսքով։

Բարձրացվում է տուրբինային գեներատորի 
արդյունավետությունը, 3 նկ.:

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2582 (13) A
A61K 31/00

(21) AM20110075 (22) 24.06.2011
(31) AU2011 012185 (32) 14.04.2011 (33) GE 

(71) «ՋիԷմՓի» ՍՊԸ (GE)
(72) Գիորգի Անտաձե (GE)
(73) «ՋիԷմՓի» ՍՊԸ (GE)
(54) Եռամեթազիդինի վերահսկելի ազատմամբ 
հաբ
(57) Գյուտը վերաբերում է դեղագործական քի-
միային, մասնավորապես՝ եռամեթազիդինի 
վերահսկելի ազատմամբ հաբերին։

Վերահսկելի ազատմամբ հաբը կազմված 
է միջուկից և թաղանթից։ Հաբը պարունակում 
է զանգվ. %. եռամեթազիդինի երկհիդրոքլորիդ՝ 
11.0–15.0, վերահսկելի ազատման ձևափոխիչ՝ 
պոլիէթիլենի օքսիդ՝ 20.0–30.0, օժանդակ նյութեր՝ 
մանրաբյուրեղային թաղանթանյութ՝ 25.0–35.0, 
մագնեզիումի ստեարատ՝ 0.3–0.6, սիլիցիումի 
երկ օքսիդ՝ 0.3–0.6, դոնդողացված օսլա՝ 15.0–
25.0 և թաղանթ՝ 2.5–3.5։ Հաբը պարունակում է 35 
մգ եռամեթազիդինի երկհիդրոքլորիդ։ Թաղանթը 
OPADRY II–ն է։
(74) Հ. Դավթյան

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2583 (13) A 
B29D 35/00
A43C 13/00

(21) AM20100101 (22) 28.07.2010
(31) 61/233920 (32) 14.08.2009 (33) US 
      12/839428        20.07.2010                   US
(71) Մինգ-Տե Չեն (CN)
(72) Մինգ-Տե Չեն (CN)
(73) Մինգ-Տե Չեն (CN)
(54) Կոշիկի պատրաստման եղանակ
(57) Ըստ եղանակի կոշտ նյութից պատրաստված, 
շուռ տված կոշիկի ձև ունեցող կաղապարի 
վրա տեղադրում են պատրաստվող կոշիկի 
վերին հատվածամասը, դրան միակցված 
կապող տարրն ու ներբանը։ Կաղապարն իր 
վրա տեղադրված տարրերով տեղակայում են 
լրացուցիչ վերին կաղապարի խոռոչում և դրա 
միջոցով կապող տարրին ու ներբանին հաղորդում 
են անդրաձայնային ջերմային էներգիա։ Կապող 
տարրը և ներբանը գերադասորեն պատրաստում 
են ջերմապլաստիկ նյութից։
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Վերացվում է կոշիկի ծայրամասերում կոշ-
տուկների առաջացումը, կրճատվում է թերի 
արտադրանքի քանակը, 2 նկ.։
(74) Հ. Դավթյան

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2584 (13) A
B60Q 9/00

(21) AM20100098 (22) 23.07.2010
(71) Ռոբերտ Զալիբեկի Ջիջյան (IL)
(72) Ռոբերտ Զալիբեկի Ջիջյան (IL), Անահիտ 
Ռոբերտի Ջիջյան (AM), Գայանե Ռոբերտի 
Ջիջյան (AM)
(73) Ռոբերտ Զալիբեկի Ջիջյան, 52401, Իսրայել, 
Ռամատ Գան, Հարոե 121, բն. 3 (IL)
(54) Տրանսպորտային միջոցի շարժումը կան-
խարգելող ավտոմատ համակարգ
(57) Գյուտը վերաբերում է երթևեկության ան-
վտանգությունն ապահովող ավտոմատ սար-
քերին և հատկապես այն սարքերին, որոնք 
կարող են կանխել տրանսպորտային միջոցի 
խաչ մերուկով անցնելը լուսացույցի կարմիր լույսի 
դեպքում:

Ավտոմատ համակարգն ունի նախա զգու-
շացնող էլեկտրամագնիսական ճառագայթման 
բլոկ, որը տեղադրված է ճանապարհային լու-
սացույցի վրա և նախազգուշացնող էլեկտրա-
մագնիսական ճառագայթի ընդունման ու մշակ-
ման բլոկ, որը տեղադրված է տրանսպորտային 
միջոցի վրա։ Կանխող հրամանի հանգույցը 
մշակում և ուղարկում է նախազգուշացման 
հրամանը, իսկ եթե վարորդը չի կատարում 
տրանսպորտային միջոցի արգելակումը, մշակում 
և ուղարկում է ավ տոմեքենայի ավտոմատ 
արգելակման հրամանը։

Ավտոմատորեն նախազգուշացվում և կան-
խարգելվում է տրանսպորտային միջոցի լու-
սացույցի կարմիր լույսով անցնելը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2585 (13) A
B60R 22/00

(21) AM20110132 (22) 27.09.2011
(71) Ռոբերտ Ալեքսանդրի Մեժլումյան (AM), 
Լեոնիդ Մարտիրոսի Սաժինյան (AM)
(72) Ռոբերտ Ալեքսանդրի Մեժլումյան (AM), 

Լեոնիդ Մարտիրոսի Սաժինյան (AM), Նունե 
Ռոգլերի Բաբաջանյան (AM), Ալեքսանդր Ռո-
բերտի Մեժլումյան (AM)
(73) Ռոբերտ Ալեքսանդրի Մեժլումյան, 0052, 
Երևան, Թբիլիսիի խճ. նրբ. 1, բն. 24 (AM), Լեոնիդ 
Մարտիրոսի Սաժինյան, 0052, Երևան, Թբիլիսիի 
խճ. նրբ. 2, բն. 14 (AM)
(54) Տրանսպորտային միջոցի անվտանգության 
ամրագոտու նախաձգման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է տրանսպորտային 
միջոցի, մասնավորապես` ավտոմեքենայի, 
անվտանգության ամրագոտու եռակետ հա-
մակարգում նախաձգման սարքի կառուց վածքին 
և դրա տեղադրմանը:

Սարքն ունի տրանսպորտային միջոցի 
թափքին հոդակապորեն միակցված իրան և 
իրանի մեջ տեղակայված հրատեխնիկական 
ուժային սարք, որը կազմված է գլանից, մխոցից 
և էլեկտրաճայթիչ ունեցող գազագեներատորից։ 
Մխոցը կապված է ամրագոտու առձգման 
ճարմանդի հետ: Իրանը կազմված է հիմնային 
և վրադիր սալերից։ Հրատեխնիկական սարքի 
գլանը և մխոցը ունեն ուղղանկյուն հատվածք 
և տեղակայված են այդ սալերի միջև։ Մխոցի 
կողմնային նիստերն ունեն արգելուկային 
ատամներ, որոնք փոխազդում են իրանի հիմ-
նային սալի վրա հոդակապորեն տեղակայված 
զսպանակված շնիկների հետ: Մխոցի կապը ամ-
րագոտու առձգման ճարմանդի հետ կատար-
ված է մխոցի ճակատային մակերևույթին հեն-
ված շարժուն սռնու միջոցով, որն ունի իրանի 
սալերի վրա կատարված ձվաձև անցքերի 
մեջ տեղաշարժվելու հնարավորություն և որի 
ծայրային մասում հոդակապորեն նստած է 
ճարմանդը:

Պարզեցվում է սարքի կառուցվածքը և 
նվազեցվում եզրաչափքը, 5 նկ.:

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2586 (13) A
B65B 21/00

(21) AM20110112 (22) 30.08.2011
(71) Արամ Ռուբենի Նարինյան (AM), Անահիտ 
Ռուբենի Նարինյան (AM)
(72) Արամ Ռուբենի Նարինյան (AM), Անահիտ 
Ռուբենի Նարինյան (AM)
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(73) Արամ Ռուբենի Նարինյան, 0002, Երևան, 
Հին Երևանցու 47ա, բն. 60 (AM), Անահիտ 
Ռուբենի Նարինյան, 0009, Երևան, Աղայան 9, 
բն. 90 (AM)
(54) Գլանաձև ապրանքափաթեթի պատ-
րաստման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է ապրանքափաթեթի 
պատրաստման բնագավառին, մասնավորապես՝ 
ըմպելիքներով լցված շշերի համար պատյան 
պատրաստելու եղանակին։

Նախապատրաստում են ապրանքափա-
թեթի իրանի թղթե ձևվածքների երկու շերտ, ընդ 
որում ներքին շերտի համար օգտագործում են 
ստվարաթուղթ, իսկ արտաքին շերտի համար՝ 
«Օֆսետ» տպագրական թուղթ։ Շերտերի ձև-
վածքները փաթաթում են տաք գլանի վրա 
հաջորդաբար, ձևվածքների ծայրերն իրար են 
միացնում կցվանքով։ Շերտերը միակցում են 
իրար սոսնձման միջոցով, որից հետո պահում 
են գլանի վրա՝ մինչև սոսնձի չորանալը։ Իրանի 
մետաղական անշարժ հատակը և հանովի 
կափարիչը պատրաստում են ընդգրկող գոտիով, 
որի օգնությամբ անշարժ հատակը գլոցածալման 
միջոցով միակցում են իրանին։

Պարզեցվում է գործընթացը, մեծացվում է 
ապրանքափաթեթի ամրությունը բարձրացվում 
է արտադրողականությունը, երկարացվում է 
օգտագործման ժամկետը։

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2587 (13) A
C04B 7/00

(21) AM20110071 (22) 13.06.2011
(71) Մանուկ Ալեքսանի Առաքելյան (AM)
(72) Մանուկ Ալեքսանի Առաքելյան (AM), Սեդրակ 
Գարիկի Առուստամյան (AM)
(73) Մանուկ Ալեքսանի Առաքել յան, 0238, 
Արարատի մարզ, Արարատ, Աղբյուր Սերոբի 6, 
բն. 26 (AM)
(54) Հումքային խառնուրդ պորտ լանդ ցե-
մենտային կլինկերի ստացման համար
(57) Գյուտը վերաբերում է շինանյութերի 
բնագավառին, մասնավորապես՝ պորտլանդ-
ցեմենտային կլինկերի ստաց ման համար 
հումքային խառնուրդի բաղադրակազմին։

Հումքային խառնուրդը ներառում է հետևյալ 
բաղադրամասերը, զանգվ.%. կրաքար՝ 72.0 

– 76.0, կավ՝ 18.0 – 20.0, մետաղաձուլման 
թափոններ՝ 1.0 – 1.5, պնդացման կարգավորիչ՝ 
առաջնային կամ երկրորդային քվարցիտ՝ 1.0 
– 3.0 և միներալիզատոր՝ պեռլիտ, պղինձ կամ 
բարիում՝ 0.03:

Բարձրացվում է կլինկերի որակը, ակտի-
վանում է կլինկերային միներալների առաջացումը 
թրծման ժամանակ, իջեցվում է սպուրիտի առա-
ջացումը սկզբնական ջերմային վիճակում։

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2588 (13) A 
C07D 403/00
C07D 239/00
C07D 251/00
A01P 21/00

(21) AM20110061 (22) 24.05.2011 
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային 
համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն (AM)
(72) Ալիկ Փայլակի Ենգոյան (AM), Տիրուհի 
Ավետիսի Գոմկցյան (AM), Արմեն Վարդանի 
Կարապետյան (AM), Սիրանուշ Վահագնի Հա-
րությունյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային 
համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Բույսերի աճը խթանող ակտիվություն 
ունեցող 4 – մերկապտաացետամիդա –6– (3 
– էթօքսիպիրիդազինիլմերկապտա) – 1,3,5 – 
տրիազինի ածանցյալներ
(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական քիմիային, 
մասնավորապես` 4- մերկապտաացետամիդատ
րիազինիլթիոպիրիդազիններին, որոնք կարող 
են կիրառվել գյուղատնտեսության մեջ որպես 
բույսերի աճի խթանիչներ:

Սինթեզված են 4 – մերկապտաացետամիդա – 
6 -(3 – էթօքսիպիրիդազինիլ – 6 - մերկապտա) - 1,3,5 
- տրիազինների 2- տեղա կալված ածանցյալները։ 
Միացությունները ստանում են 2-ալկիլ(դիալկիլ)
ամինա-4-թիո–6-(3-էթօքսիպիրիդազինիլ- 
6-մերկապտա)-1,3,5-տրիազինների և քլորա-
ցետամիդի փոխազդեցությամբ։

Ընդլայնվում է բույսերի աճի խթանիչների 
տեսականին, բարձրացվում է բույսերի աճն և 
զարգացման արդյունավետությունը:

_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

9

ՄԱՍ 1
 

9

ԳՅՈՒՏԵՐ
№ 1 

25 .0 1 . 20 12

(51) (2012.01)  (11) 2589 (13) A 
C07K 7/00
A61K 38/00

(21) AM20110100 (22) 27.07.2011
(71) Արմեն Գալոյան (AM), Քրիստինե Դանիելյան 
(AM), Սամվել Չաիլյան (AM),
(72) Արմեն Գալոյան (AM), Քրիստինե Դանիելյան 
(AM), Սամվել Չաիլյան (AM), Մարգարիտա Նա-
զարյան (AM)
(73) Արմեն Գալոյան, 0010, Երևան, Եզնիկ 
Կողբացու 2ա, բն.66 (AM), Քրիստինե Դանիելյան, 
0088, Երևան, Շիրազի 22, բն. 6 (AM), Սամվել 
Չաիլյան, 0019, Երևան, Աղբյուր Սերոբի 3, բն. 
64 (AM)
(54) Հիպոթալամուսի պրոլինով հարուստ պոլի-
պեպտիդ «Գալարմին»–ի կիրառումը որպես 
սրտամկանի ինֆարկտի կանխարգելիչ և 
բուժիչ միջոց
(57) Գյուտը վերաբերում է պեպտիդներին, մաս-
նավորապես՝ հիպոթալամուսից անջատված 
պրոլինով հարուստ պոլիպեպտիդ «Գալարմին»–
ին՝ AGAPEPAEPAQPGVY ամինաթթվային 
հաջորդականությամբ, որը կարող է կիրառվել 
սրտամկանի ինֆարկտի կանխարգելման և 
բուժման համար:

Ընդլայնվում է սրտամկանի ինֆարկտի 
կանխարգելման և բուժման միջոցների տե-
սականին։

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2590 (13) A
C30B 13/00

(21) AM20110144 (22) 20.10.2011
(71) Սամվել Ռաֆաելի Գյուլբուդաղյան (AM)
(72) Սամվել Ռաֆաելի Գյուլբուդաղյան (AM), 
Ալեքսան Սամվելի Գյուլբուդաղյան (AM), Զաքար 
Մուշեղի Խանադյան (AM)
(73) Սամվել Ռաֆաելի Գյուլբուդաղյան, 0062, 
Երևան, Թոթովենցի 3/1, բն. 9 (AM)
(54) Բյուրեղների աճեցման բեռնարկղ
(57) Գյուտը վերաբերում է բյուրեղների աճեց-
մանը հալույթից հորիզոնական ուղղորդված 
բյուրեղացման եղանակով և կարող է օգտա-
գործվել բարձրօպտիկական բյուրեղների աճեց-
ման համար, օրինակ՝ շափյուղա, տիտան-
շափյուղա, ալյումին- իտրիումային նռնաքար և 
այլն:

Բյուրեղների աճեցման բեռնակղն ունի 
մոլիբդենի թիթեղից պատրաստված, եռանկյուն 
և ուղղանկյուն հատվածամասերից բաղկացած 
հարթ հալքանոթի տեսք: Բեռնարկղի եռանկյուն 
հատվածամասի գագաթի անկյունը վերցված է 
70–80° միջակայքում:

Ապահովվում է ոչ լարված բարձրօպտիկա-
կան բլոկազերծ բյուրեղների աճեցումը, նվա-
զեցվում է աճեցվող բյուրեղային ցանցի ան հա-
վասարակշիռ արատների խտությունը, 3 նկ.:

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2591 (13) A
C30B 13/00

(21) AM20110140 (22) 14.10.2011
(71) Սամվել Ռաֆաելի Գյուլբուդաղյան (AM)
(72) Սամվել Ռաֆաելի Գյուլբուդաղյան (AM), 
Ալեքսան Սամվելի Գյուլբուդաղյան (AM)
(73) Սամվել Ռաֆաելի Գյուլբուդաղյան, 0062, 
Երևան, Թոթովենցի 3/1, բն. 9 (AM)
(54) Բյուրեղների աճեցման սարքի ջերմային 
հանգույց
(57) Գյուտը վերաբերում է բյուրեղների աճեց-
մանը հալույթից հորիզոնական, ուղղորդված 
բյուրեղացման եղանակով և կարող է օգտա-
գործվել բարձրօպտիկական բյուրեղների աճեց-
ման համար, օրինակ՝ շափյուղա, տիտան-
շափյուղա, ալյումին- իտրիումային նռնաքար և 
այլն:

Ջերմային հանգույցն ունի մոլիբդենի և 
վոլֆրամի շերտերից կազմված, իրար ամրակցված 
սալերի տեսքով հատակային, վերին և չորս 
կողային ջերմային էկրաններ։ Երկու հակադիր 
կողային էկրաններն ունեն աճեցվող բյուրեղի 
հիմնանյութի շարժուն բեռնարկղի անցման 
համար որմնաբացվածք: Հատակային էկրանի 
վրա տեղադրված են վոլֆրամի գլանաձև ձողեր, 
որոնց առանցքները ուղղահայաց են բեռնարկղի 
տեղաշարժման ուղղությանը: Նախընտրելի են 
վոլֆրամի գլանաձև ձողերի տրամագծի 4-8 մմ 
միջակայքում վերցված չափսերը: 

Աճեցվում են ոչ լարված բարձրօպտիկական 
բյուրեղներ, 2 նկ.։

_____________________
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(51) (2012.01)  (11) 2592 (13) A 
F03D 3/00
F03D 7/00

(21) AM20100080 (22) 17.06.2010
(71) Սուրեն Թաթիկյան (AM), Տիգրան Թաթիկյան 
(AM), Շահեն Թաթիկյան (AM)
(72) Սուրեն Թաթիկյան (AM), Տիգրան Թաթիկյան 
(AM), Շահեն Թաթիկյան (AM)
(73) Սուրեն Թաթիկյան, 2304, Կոտայքի մարզ, 
ք. Հրազդան, Միկրոշրջան թաղ. 68, բն. 11 (AM), 
Տիգրան Թաթիկյան, 0040, Երևան, Աճառյան 24 
(AM), Շահեն Թաթիկյան, 2302, Կոտայքի Մարզ, 
ք. Հրազդան, Միկրոշրջան թաղ. 105, բն. 34 (AM)
(54) Հողմակոնցենտրատոր
(57) Գյուտը վերաբերում է հողմաշարժիչնե րին 
և կարող է օգտագործվել հողմաէներգետիկայի 
բնագավառում։ Հողմակոնցենտրատորը ծայրա-
փողակ է, որի ելքային ծայրի կտրվածքի մա-
կերեսը փոքր է մուտքային ծայրի կտրվածքի 
մակերեսից։

Ծայրափողակը կազմված է հաջոր դա-
բար տեղակայված առնվազն երկու ծայրա-
փողակներից, որոնց միջև կա բացակ՝ օդի 
հոսքի արգելակված մասի հեռացման համար։ 
Մյուս տարբերակում ծայրափողակի միջանկյալ 
մասերում արված են օդի հոսքի արգելակված 
մասի հեռացման պատուհաններ։

Մեծացվում է հողմակոնցենտրատորում օդի 
հոսքի արագությունը, բարձրացվում է արդյու-
նավետությունը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2593 (13) A
G01N 21/00

(21) AM20110126 (22) 09.09.2011
(71) «ՀՀ ԱՆ «Ակուստիկայի Գիտական Կենտրոն» 
ՓԲԸ (AM)
(72) Արթուր Մարտիրոսյան (AM), Աշոտ Առաքելյան 
(AM), Տիգրան Սարգսյան (AM)
(73) «ՀՀ ԱՆ «Ակուստիկայի գիտական կենտրոն» 
ՓԲԸ, 0039, Երևան, Բագրատունյաց 2–րդ նրբ. 
23 (AM)
(54) Ուլտրաձայնային հետազոտման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է ակոււստիկ և 
ուլտրաձայնային հետազոտման միջոցով 
կենսաբանական հյուսվածքների իրական պատ-
կերների վերծանմանը և ակուստիկ պարա-

մետրերի որոշմանը, կարող է օգտա գործվել 
բժշկության, կենսաբանության, նյութա  գիտության, 
շինարարության և այլ բնա գավառներում։

Համաձայն եղանակի տրանսդյուսերի մի-
ջոցով ակուստիկ ալիքները տարածում են հետա-
զոտվող նմուշի մեջ և գրանցում հետազոտվող 
նմուշի տարբեր կետերից ցրված ակուստիկ 
ալիքները։ Տրանսդյուսերը հերթականությամբ 
տեղափոխում են հետազոտվող նմուշի հակադիր 
կողմեր։ Համապատասխան մաթեմատիկական 
բանաձևերով որոշում են յուրաքանչյուր կետի 
համար ուլտրաձայնային ալիքների ետ ցրման 
գործակիցը և երկու կամայական կետերի (z1,z2) 
միջև ուլտրաձայնային ալիքների թուլացման 
գործակիցը, մշակում են բոլոր կետերի համար 
ստացված արդյունքները և ստանում են հետա-
զոտվող նմուշի ներքին կառուցվածքի իրական 
պատկերը։

Ընդլայնվում են եղանակի ֆունկցիոնալ 
հնարավորությունները։

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2594 (13) A
G01R 31/00

(21) AM20110133 (22) 28.09.2011
(71) Հայկ Ռոբերտի Սիմոնյան (AM)
(72) Հայկ Ռոբերտի Սիմոնյան (AM)
(73) Հայկ Ռոբերտի Սիմոնյան, 0010, Երևան, 
Նալբանդյան 15 (AM)
(54) Լարման քիմիական աղբյուրների ներքին 
դիմադրությունը չափող սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է չափիչ տեխնիկային 
և կարող է օգտագործվել լարման քիմիական 
աղբյուրների ներքին դիմադրության չափման 
համար։

Լարման քիմիական աղբյուրը չափման 
սարքին միացնելու համար օգտագործվում է 
չորս հաղորդալարային կապ, որոնցից երկու 
հաղորդալարերի միջոցով ապահովվում է բեռի 
հոսանքը, իսկ մյուս երկու հաղորդալարերով 
կատարվում են լարման չափումները։ Սարքն 
ունի անալոգային բաժանարար, որի բաժանելիի 
մուտքին տրվում է բեռնման հոսանքի փոփո-
խությունից չափող սարքի սեղմակների վրա 
առաջացած լարման փոփոխության մեծությանը 
համեմատական լարումը, իսկ նրա բաժանարարի 
մուտքին տրվում է լարում, որը պայմանավորված 



ԳՅՈՒՏԵՐ

11

ՄԱՍ 1
 

11

ԳՅՈՒՏԵՐ
№ 1 

25 .0 1 . 20 12

է բեռնման հոսանքի փոփոխության մեծությամբ՝ 
չափված բեռին հաջորդաբար միացված 
հոսանքաորոշող դիմադրության ելուստներից։ 
Հոսանքի և լարման ազդանշանների մշակումը 
կատարվում է գերնեղ բացթողման շերտ ունեցող 
զտիչի միջոցով։

Բարձրացվում են չափման ճշգրտոթյունը 
և օգտագործման հարմարավետությունը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2595 (13) A
H04B 7/00

(21) AM20110107 (22) 19.08.2011
(71) Աշոտ Տեր-Վարդանյան (AM), Արտաշես Տեր-
Վարդանյան (AM)
(72) Աշոտ Տեր-Վարդանյան (AM), Արտաշես Տեր-
Վարդանյան (AM)
(73) Աշոտ Տեր–Վարդանյան, 0019, Երևան, 
Բաղրամյան 1-ին փակուղի 14, բն.87 (AM), 
Արտաշես Տեր–Վարդանյան, 0019, Երևան, 
Բաղրամյան 1-ին փակուղի 14, բն. 87 (AM)
(54) Հեռահաղորդակցության ինտերնետ հա-
մակարգ

(57) Գյուտը վերաբերում է հեռահաղորդակցու-
թյան բնագավառին, մասնավորապես` ինտերնետ 
ծառայություն մատուցող համակարգերին:

Ինտերնետ հեռահաղորդակցության հա -
մակարգն ունի 1-ո զուգահեռ տեղակայված 
ինտեր նետային ծառայություն մատուցող օպե-
րա տորի ու մեկ մուտքանի «Վերջին մղոն»-ն 
ապա   հովող տրանսպորտային համակարգեր՝ 
իրենց ֆունկցիոնալ հանգույցներով և սպա-
ռողների մոտ գտնվող ընդունիչ-հաղորդիչ 
համակարգ։ Համակարգն ունի նաև հիմնա-
կան բազմաֆունկցիոնալ բազային կայան 
բազմաֆունկցիոնալ մուլտիշլ յուզային հան-
գույցով։ Բազմաֆունկցիոնալ մուլտիշլ յուզի 
միջոցով n-թվով ինտերնետային ծառայություն 
մատուցող օպերատորների տրանսպորտային 
համակարգը վերածվում է մեկ տրանսպորտային 
համակարգի։

Պարզեցվում է ինտերնետ տրանսպորտի 
ենթակառուցվածքը, ապահովվում են կենտրո-
նացված որակյալ ինտերնետ ծառայություններ, 
3 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
  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 փոխադրման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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ԳՅՈՒՏԵՐ

14

ՄԱՍ 1

14

№ 1 
25 .0 1 . 20 12

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) (2012.01)  (11) 277  (13) U
A01G 13/00

(21) AM20110131U (22) 27.09.2011
(71) «Երևանի ճարտարապետության և շինա-
րարության պետական համալսարան» պետական 
ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Հովհաննես Վաչեի Թոքմաջյան (AM), Վալ-
տեր Աշոտի Աթանեսյան (AM)
(73) «Երևանի ճարտարապետության և շինա-
րարության պետական համալսարան» պետա-
կան ոչ առևտրային կազմակերպություն, 0009, 
Երևան, Տերյան 105 (AM)
(54) Ծառերի տնկիների պաշտպանիչ ցան-
կապատ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է գյուղա-
տնտեսության բնագավառին և կարող է օգ-
տագործվել քաղաքային, անտառային և բան-
ջարաբոստանային տնտեսություններում։

Ծառերի տնկիների պաշտպանիչ ցան կա-
պատն ունի թեք տեղադրված, իրար միակցված 
ստորին սրածայր հատվածամաս ունեցող երեք 
կամ չորս ձողերից կազմված հիմնակմախք։ Ձո-
ղերի վերին ծայրամասերը կորացված են դեպի 
դուրս, իսկ ստորինները՝ փոխագուցավոր են և 
ունեն համապատասխան դիրքում սևեռակման 
հնարավորություն։ Ձողերը հաջորդաբար իրար 
միակցված են լծակներով, որոնց մեկ ծայրը 
միակցված է ձողին հոդակապով և սեպով, 
իսկ մյուս ծայրն ունի երկայնական փորակ և 
միակցված է ձողին հեղույսային միացու մով։ 
Ցանկապատի հիմնակմախքի չորս ձողերը 
իրար միակցված են փոխագուցավոր թևերով՝ 
դրանք համապատասխան դիրքում սևեռակելու 
հնարավորությամբ, իսկ թևերի ծայրերը կոշտ 
ամրակցված են ձողերին ան կյունաթերթերի 
միջոցով։

Ապահովում է նորատունկ ծառերի ուղղաձիգ 
աճը, պաշտպանում է հարվածներից, 3 նկ.։

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 278  (13) U
A47J 27/00

(21) AM20110060U (22) 18.05.2011
(71) Սուսաննա Արտաշեսի Օհանյան (AM)
(72) Սուսաննա Արտաշեսի Օհանյան (AM), 
Նարեկ Արսենի Յալանուզյան (AM), Վարուժան 
Գարեգինի Խաչատրյան (AM)
(73) Սուսաննա Արտաշեսի Օհանյան, 0010, 
Երևան, Թումանյան 11ա, բն. 56 (AM)
(54) Ջուր եռացնող սարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է խո հա-
նոցային սարքերին, մասնավորապես` ջուր 
եռացնող ճամփորդական սարքերի կառուց-
վածքին և կիրառությանը:

Սարքն ունի սկավառակաձև պատվան-
դան, մոմի տեղադրման տարր, ջրի տարա 
և պատվանդանի վրա տեղադրված տարայի 
տակդիր։ Պատվանդանը հրակայուն նյութից 
է և դրա եզրագծով կատարված է շրջանաձև 
հանվածք։ Մոմի տեղադրման տարրն իրա-
կանացված է միմյանց նկատմամբ 120° անկյան 
տակ տեղակայված, դեպի պատվանդանի 
կենտրոնն ուղղված երեք ակոսի տեսքով։ Յու-
րա քանչյուր ակոսի հատակի հարթությունը 
համընկնում է պատվանդանի շրջանաձև հան-
վածքի հարթության հետ։ Տարայի տակդիրն 
իրականացված է չժանգոտվող պողպատից 
պատրաստված, թմբուկաձև եռոտանու տեսքով, 
որի ոտքերը ստորին և վերին մասերում ամրա-
կցված են օղակների։ Օղակներից վերևինն ունի 
ելուստներ, ելուստների վրա տեղադրված է ջրի 
տարան։ Տարան իրականացված է հատակում 
կոնաձև հանվածք ունեցող, կափարիչով բաժակի 
տեսքով։ 

Բարձրացվում է սարքի արդյունա վե տու-
թյունը, 7 նկ.։

_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1
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№ 1 
25 .0 1 . 20 12

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) (2012.01)  (11) 279  (13) U
B65D 3/00

(21) AM20110111U (22) 30.08.2011
(71) Արամ Ռուբենի Նարինյան (AM), Անահիտ 

Ռուբենի Նարինյան (AM)

(72) Արամ Ռուբենի Նարինյան (AM), Անահիտ 

Ռուբենի Նարինյան (AM)

(73) Արամ Ռուբենի Նարինյան, 0002, Երևան, 

Հին Երևանցու 47ա, բն. 60 (AM), Անահիտ 

Ռուբենի Նարինյան, 0009, Երևան, Աղայան 9, 

բն.90 (AM)

(54) Շշի պատյան

(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է շշի պատ-
յաններին, որոնք նախատեսված են օգտա գործել 
ըմպելիքներով լցված շշերի համար։

Շշի պատյանն ունի ուղղաձիգ եզրակա-
րով գլանաձև թղթե իրան, որին միացված է 
անշարժ հատակ ու հանովի կափարիչ։ Իրանը 
երկշերտ է, որոնցից արտաքին շերտն «Օֆսեթ» 
տպագրական թուղթ է, իսկ ներքին շերտը պատ-
րաստված է ստվարաթղթից։ Արտաքին և ներքին 
շերտերը սոսնձված են միմյանց այնպես, որ 
նրանց ուղղաձիգ եզրակարերը միմյանց հետ 
չհամընկնեն։

Բարձրացվում է պատյանի ամրությունը, 
երկարացվում է շահագործման ժամկետը, 4 նկ.։

_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11 վկայագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21 հայտի համարը
22 հայտի ստացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24 գրանցման թվականը
31 առաջնային հայտի համարը
32 առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51 արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 
  (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54 արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55 արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
71 հայտատուն(ները), երկրի կոդը
72 հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73 իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
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№ 1
25 .0 1 . 20 12

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված
  արդյունաբերական    նմուշների մասին 

(51) 09-01 (11) 267  (13) S
(21) 20110023 (22) 06.10.2011
(71) Մարգար Սեդրակյան (AM), Միսակ Օհանյան 
(AM)
(72) Մարգար Սեդրակյան (AM), Միսակ Օհանյան 
(AM)
(73) Միսակ Օհանյան (AM)
(74) Ա. Պետրոսյան
(54) Շիշ
(55)

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20101754 (111) 17839
(220) 29.11.2010 (151) 05.12.2011
 (181) 29.11.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անահիտ Սիմոնյան, 

Երևան, Կալենցի 87, AM
(442) 22.12.2010
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու-

թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործ ընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մար զական 
և մշակութային միջոցառումների կազ մա-
կերպում.

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

____________________

(210) 20110227 (111) 17840
(220) 02.03.2011 (151) 05.12.2011
 (181) 02.03.2021
(730) Արսեն Մկրտչյան, Երևան, Նիկոլ Դու ման-

յան 26, AM Գոռ Մովսիսյան, Երևան, Ման-
թաշյան 21, AM Լիպարիտ Դրեմյան, Երևան, 
Գրիբոյեդովի 4-րդ նրբ., 8-րդ տուն, AM

(442) 18.03.2011
(540)

(511)
դաս 9. համակարգչային ծրագրային 

արտադրանք.
դաս 16. տպագրական արտադրանք.
դաս 41. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում.
դաս 42. համակարգչային ծրագրային 

ապահովում: 
____________________

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(210) 20110401 (111) 17841
(220) 25.03.2011 (151) 05.12.2011
 (181) 25.03.2021
(730) Կորյուն Մկրտչյան, Սյունիքի մարզ, ք. 

Գորիս, գ. Շինուհայր, AM
(442) 21.04.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, դեղին, 
կանաչ, սև, սպիտակ, երկնագույն, վար-
դագույն, մանուշակագույն, նարնջագույն 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 41. հաղորդումների պատրաստում, 

մանկական ժամանցի կենտրոն.
դաս 43. սրճարաններ, ռեստորաններ, 

արագ սննդի կենտրոններ: 
____________________

(210) 20110534 (111) 17842
(220) 22.04.2011 (151) 05.12.2011
 (181) 22.04.2021
(730) Րիչմընդ Թբեքոու Թրեյդինգ Լթդ., GB
(442) 07.07.2011
(540)
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(526) Բացի «QUEEN» բառից մնացած տարրերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի:

(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20110582 (111) 17843
(220) 06.05.2011 (151) 05.12.2011
 (181) 06.05.2021
(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, ք. 

Երևան, Արաբկիրի 29, տ. 13/1, AM
(442) 08.06.2011
(540)

(511)
դաս 30. թեյ, բուսական թեյ, մրգային թեյ, 

համային հավելումներով թեյ, հատիկավոր թեյ, 
լուծվող թեյ, փաթեթիկներով թեյ, սառը թեյ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20110583 (111) 17844
(220) 06.05.2011 (151) 05.12.2011
 (181) 06.05.2021
(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, ք. 

Երևան, Արաբկիրի 29, տ. 13/1, AM
(442) 08.06.2011
(540)

(511)
դաս 30. թեյ, բուսական թեյ, մրգային թեյ, 

համային հավելումներով թեյ, հատիկավոր թեյ, 
լուծվող թեյ, փաթեթիկներով թեյ, սառը թեյ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20110603 (111) 17845
(220) 12.05.2011 (151) 05.12.2011
 (181) 12.05.2021
(730) «Սթար Դիվայդ» ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան 

25/14, բն. 14, AM
(442) 08.06.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կարմիր 
և կապույտ գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճար-
պազերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր 
լուսավորման նպատակների համար. մոմեր, 
պատրույգներ լուսավորման համար.

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

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապա-
րատներ.
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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 
ժամանակաչափ սարքեր.

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 կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր 
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, 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. տնային կամ խոհանոցային կահ-
կարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ և դրանց պատրաստման 
համար նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շ ի ն ա ր ա ր ա կ ա ն  ա պ ա կ ո ւ ) .  ա պ ա կ յ ա , 
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում.

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

մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի զար դեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի).

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

դաս 41. դաստիարակություն (կրթու-
թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազ մա կերպում.

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

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող ան-
հատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար։ 

____________________

(210) 20110605 (111) 17846
(220) 12.05.2011 (151) 05.12.2011
 (181) 12.05.2021
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Աթարբեկյան 

22, AM
(442) 08.06.2011
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(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կաթնագույն, 
ոսկեգույն, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20110619 (111) 17847
(220) 16.05.2011 (151) 05.12.2011
 (181) 16.05.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Միքայել Կու-

կուրչյան, Երևան, Ն. Ստեփանյան 9, բն. 
27, AM

442) 08.06.2011
(540)

(511)
դաս 29. չորացված, սառեցված ձուկ, 

պահածոներ: 
____________________

(210) 20110768 (111) 17848
(220) 22.06.2011 (151) 05.12.2011
 (181) 22.06.2021
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, ք. Երևան, 

Եղվարդի խճուղի 1, AM
(442) 22.07.2011
(540)

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում, 
(հեռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդման 
պատրաստում): 

____________________

(210) 20110784 (111) 17849
(220) 27.06.2011 (151) 05.12.2011
 (181) 27.06.2021
(730) «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Գ.Նժդեհի 56, 

բն.1, AM
(442) 05.08.2011
(540)

(511)
դաս 30. հրուշակեղեն, քաղցրավենիք: 

____________________

(210) 20110785 (111) 17850
(220) 27.06.2011 (151) 05.12.2011
 (181) 27.06.2021
(730) «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Գ.Նժդեհի 56, 

բն.1, AM
(442) 05.08.2011
(540)

(511)
դաս 30. հրուշակեղեն, քաղցրավենիք: 

____________________

(210) 20110825 (111) 17851
(220) 07.07.2011 (151) 05.12.2011
 (181) 07.07.2021
(730) Քնարիկ Մխեյան, Արտաշատ, Մարքսի 

փող., տուն 36, AM
(442) 05.08.2011
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է սև և ոսկեգույն 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 30. սուրճ, սառը սուրճ, լուծվող սուրճ, 

թեյ, սառը թեյ.
դաս 32. զովացուցիչ ըմպելիքներ, բնական 

հյութեր.
դաս 33. թույլ ալկոհոլային գազավորված 

ըմպելիքներ.
դաս 35. առևտրային կրպակներ, տաղա-

վարներ, խանութներ.
դաս 38. համացանցում տեղեկատվութ յան 

փոխանցման և տրամադրման ծառա յու թյուններ.
դաս 43. սրճարաններ, բացօդյա սրճա-

րաններ, ռեստորաններ, խորտկարաններ: 
____________________

(210) 20110856 (111) 17852
(220) 14.07.2011 (151) 05.12.2011
 (181) 14.07.2021
(730) «Սի այ թիվի» ՍՊԸ, Երևան, Նորքի 9-րդ 

զանգ., Վիլնյուսի 101, բն. 7, AM
(442) 05.08.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց կապույտ 
և նարնջագույն գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 16. ամսագիր. հրատարակություն.
դաս 38. հեռարձակում.
դաս 41. տեսանյութի պատրաստում: 

____________________

(210) 20110890 (111) 17853
(220) 21.07.2011 (151) 05.12.2011
 (181) 21.07.2021
(730) «Կլաստր» ՍՊԸ, Երևան, Բագրատունյաց 

39/17, AM
(442) 20.08.2011

(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)

դաս 21. շիշ, տարա.
դաս 32. ջուր: 

____________________

(210) 20110915 (111) 17854
(220) 28.07.2011 (151) 05.12.2011
 (181) 28.07.2021
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Պուշկինի 12, AM
(442) 20.08.2011
(540)

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

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի).

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ: 

____________________
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(210) 20110989 (111) 17855
(220) 10.08.2011 (151) 05.12.2011
 (181) 10.08.2021
(730) «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ 

Լենուղի, AM
(442) 22.09.2011
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)

դաս 21. շիշ, տարա.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20110997 (111) 17856
(220) 12.08.2011 (151) 05.12.2011
 (181) 12.08.2021
(730) «Ինտերակտիվ» ՍՊԸ, Երևան, Մշտոցի 18, 

բն. 27, AM
(442) 07.09.2011
(540)

(526) Բացի «CASPIER» բառից մնացած տարրերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց կա-
պույտ, դեղին և սպիտակ գունային հա-
մակցությամբ:

(511)
դաս 29. խավիար: 

____________________

(210) 20111079 (111) 17857
(220) 01.09.2011 (151) 05.12.2011
 (181) 01.09.2021
(730) «Երևանյան կոնյակի տուն» ՍՊԸ, Երևան, 

Բաղրամյան 23, բն. 1ա, AM
(442) 22.09.2011
(540)
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(554) Ծավալային նշան
(511)

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառու-
թյամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դի-
տողական ձեռնարկներ (բացառությամբ սար-
քավորումների). պլաստմասսայե նյութեր փա-
թեթավորման համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 21. տարրա, մասնավորապես շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ հայկական 
կոնյակ, բրենդի, գինիներ, օղի, վիսկի, լիկյոր-
ներ, մրգեր պարունակող ալկոհոլային խմիչք-
ներ, սպիրտային էքստրակտներ, սպիրտա յին 
էսենցիաներ: 

____________________

(210) 20101739 (111) 17858
(220) 26.11.2010 (151) 13.12.2011
 (181) 26.11.2020
(730) «Էմ Այ Բի Քոնսալթինգ» ՍՊԸ, Երևան, 

Վազգեն Սուրենյանց 3, AM
(442) 22.12.2010
(540)

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

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի): 

____________________

(210) 20101932 (111) 17859
(220) 27.12.2010 (151) 13.12.2011
 (181) 27.12.2020
(730) Մայթել Նեթվորքս Քորփորեյշն, CA
(442) 07.04.2011
(540)

(511)
դաս 9. հեռավոր կապի սարքեր. համա-

կարգիչ ների ապարատային միջոցներ և ծրագրեր 
համակարգիչների համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20110031 (111) 17860
(220) 17.01.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 17.01.2021
(730) «Վադա բեկ» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Շերամի 71, 

բն. 14, AM
(442) 23.02.2011
(540)

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

(511)
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր, 

աղբյուրի խմելու ջուր։ 
____________________

(210) 20110032 (111) 17861
(220) 17.01.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 17.01.2021
(730) «Վադա բեկ» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Շերամի 71, 

բն. 14, AM
(442) 23.02.2011
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց երկ-
նագույն, սպիտակ գունային համակ ցու-
թյամբ:

(511)
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր, 

աղբյուրի խմելու ջուր։ 
____________________

(210) 20110156 (111) 17862
(220) 15.02.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 15.02.2021
(730) «Էյէյէֆփիսի» հայ-ամերիկյան ՀՁ ՍՊԸ, 

Երևան, Րաֆֆու փ. 43, բն. 56, AM
(442) 18.03.2011
(540)

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

(511)
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկներ.

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

____________________

(210) 20110236 (111) 17863
(220) 03.03.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 03.03.2021
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH
(442) 09.05.2011

(540)

(526) «GOLD» բառը, «100’s» գրառումը և «SOFT 
AROMA» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, մուգ 
կապույտ և մոխրագույն գունային հա-
մակցությամբ:

(511)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխա-

խոտ. ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում՝ 
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, 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 տուփեր 
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ. լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20110354 (111) 17864
(220) 17.03.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 17.03.2021
(730) «Շատո Արարատ Վինյարդ» ՓԲԸ, Երևան, 

Ամիրյան 1, AM
(442) 09.05.2011
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(540)

(526) Բացի «CABARET» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 33. գինի պատրաստված Չիլիում: 

____________________

(210) 20110428 (111) 17865
(220) 01.04.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 01.04.2021
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH
(442) 09.05.2011
(540)

(526) «FLAVOR PLUS», «ZONE FILTER» արտա-
հայտությունները և «TOBACCO» բառը 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591)  Նշանը պահպանվում է  կարմիր, 
մոխրագույն, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխա-

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

____________________

(210) 20110437 (111) 17866
(220) 04.04.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 04.04.2021
(730) Սքայ Այփի Ինթըրնեշնլ Լիմիթիդ, GB
(442) 05.08.2011
(540)

(511) (510)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա բաշ-

խական, լուսանկարչական, կինեմա տո գրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկության 
և ուսուցման սարքեր և գործիքներ. Էլեկտրա-
կանության հաղորդման, միացման, փոխա-
կերպման, կուտակման, կարգավորման կամ 
վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի կամ 
պատկերի գրառման, հաղորդման կամ 
վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ և ձայնագրման սկավառակներ. 
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ. հաշվիչ մեքե-
նաներ, տվյալների մշակման սար քա վո րումներ, 
համակարգիչներ. կրակմարիչներ, ներառյալ 
տվյալների պահման սարքեր և գործիքներ, 
ծրագրային արտադրանք և տվյալների պահ ման 
ծրագրային արտադրանք, ինչպես նաև ծրա-
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գրային արտադրանք տեսակոնֆերանսների 
համար, բացառությամբ ավտոմեքենաների 
լիցքավորման սարքերի. ռադիո, հեռուս տա-
տեսային, ձայնագրման, ձայնի վերարտադրման, 
հեռահաղորդակցական և ուսուցման սարքեր և 
գործիքներ. հեռուստածրագրերի գրանցման 
սարքեր. ձայնի, պատկերի և տեսաբ ովան-
դակության վերարտադրման սարքեր. էլեկ-
տրական և էլեկտրոնային սարքեր արբան-
յակային, վերերկրյա կամ մալուխային հեռար-
ձակ ման ընդունման համար. հեռուստացույց ներ. 
հե ղուկաբյուրեղային կամ պլազմային էկրան  ներ. 
տնային կինոթատրոնների համակար գեր. 
ուժեղարարներ. բարձրախոսներ, ռադիո-
ընդունիչներ. ձայնային և(կամ) ձայնատեսային 
անլար սարքեր. դյուրակիր ձայնային և(կամ) 
ձայնատեսային անլար սարքեր. հեռակա-
ռավարման սարքեր. խաղերի հսկիչ սարքեր, 
խաղերի անլար հսկիչ սարքեր. անլար ստեղ-
նաշարեր. ապակոդավորիչ ներառող hեռուս տա-
ընդունիչներ. հեռուստատեսային կերպա-
փոխիչներ.  թվային հեռուստատեսային 
կերպափոխիչներ. բարձր հստակությամբ 
հեռուստատեսային կերպափոխիչներ. անձ-
նական տեսագրանցող սարքեր. հեռուս տա-
տեսային կերպափոխիչներ արբանյակային 
վերերկրյա և մալուխային հեռարձակումներ 
ապակոդավորման և ընդունման համար. սարքեր 
կոդավորված ազդանշանների ապակոդավոր-
ման համար, ներառյալ հեռուստատեսային 
կերպափոխիչներ հեռուստատեսային հաղոր-
դումների ընդունման համար. հեռուստատե սային 
կերպափոխիչներ, որոնք ներառում են ապա-
կոդավորիչներ և ինտերակտիվ դիտման 
ուղղորդիչներ. հեռուստատեսային կերպա-
փոխիչներ, որոնք ներառում են ապակո դա-
վորիչներ և հեռուստատեսային և ձայնային 
ծրագրերի գրանցման սարքեր. հեռուստատե-
սային կերպափոխիչներ, որոնք ներառում են 
ապակոդավորիչներ և գրանցիչներ, որոնք ծրա-
գրավորված են փոխանցելու պահված ձայնա-
գրությունները հիշողության մեջ, ինչպես նաև 
վերացնելու հին ձայնագրությունները. արբան-
յակային ափսեներ. ցածր ձայնի բլոկներ. ար-
բանյակային չափիչներ. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք տվյալների որոնման 
համար. կոդավորված ծրագրեր համակարգիչների 
և տվյալների մշակման և հեռահաղորդակցության 

համար. հեռախոսներ. շարժական հեռախոսներ, 
անձնական թվային քարտուղարներ (PDA). 
հեռախոսային և ռադիո մոդեմներ. ապա-
կոդավորիչներ ներառող հեռուստաընդունիչ ներ. 
հեռուստատեսային կերպափոխիչներ արբան-
յակային, վերերկրյա մալուխային և թվային 
բաժանորդային գծի (DSL), ինտերնետի կամ այլ 
էլեկտրոնային հեռարձակումների ապա-
կոդավորման և ընդունման համար. սարքեր 
կոդավորված ազդանշանների ապակոդավորման 
համար. գրանցված հեռուստատեսային և ռադիո 
ծրագրեր. գրանցված ծրագրեր հեռուս տա-
տեսության, ռադիոյի, շարժական հեռախոս ների, 
անձնական թվային քարտուղարների և անձ-
նական համակարգիչների միջոցով հեռար-
ձակման կամ այլ  փոխանցման համար. 
տեսագրություններ. մուլտիմեդիա սարքեր և 
սարքավորումներ. դյուրակիր կամ ձեռքի 
համակարգիչներ. DVD նվագարկիչներ. համա-
կարգիչներ. համակարգչային ապարատային 
արտադրանք. համակարգչային ապարատային 
արտադրանք, սարքեր և սարքավորումներ՝ 
բոլորը նախատեսված էլեկտրոնային տեղե-
կատվության փոխանցման, ցուցադրման, 
ընդունման, պահման և որոնման համար. 
համակարգչային ծրագրեր. էլեկտրոնային 
համակարգչային խաղեր. էլեկտրոնային 
համակարգչային ինտերակտիվ խաղեր. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք և 
հեռահաղորդակցական սարքեր, որոնք հնա-
րավորություն են տալիս միանալու տվյալների 
բազաներին և ինտերնետին. ինտերնետից 
տրամադրվող համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք. ցանցային վերջնասարքեր. լա րով 
և անլար համակարգչային ցանցային երթուղա-
րարներ, մոդեմներ, արգելապատնեշներ և(կամ) 
կամուրջներ. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք և համակարգչային ծրագրեր 
թվային հեռուստատեսային ալիքները դիտող-
ներին մատակարարելու և իրենց կողմից օգտա-
գործելու համար՝ ապրանքները ու ծառա-
յությունները դիտելու և գնելու համար. համա-
կարգչային խաղերի ծրագրային արտադրանք և 
համակարգչային հարցաթերթիկների (վիկտո-
րինաների) ծրագրային արտադրանք. համա-
կարգչային խաղեր և(կամ) հարցաշարեր 
հեռուստաընդունիչների և էկրանների կամ 
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տեսամոնիտորների կամ համակարգչային 
էկրանների վրա օգտագործման համար. 
համակարգչային ծրագրեր ինտերակտիվ հեռուս-
տատեսության և ինտերակտիվ խաղերի և(կամ) 
վիկտորինաների համար. էլեկտրոնային սարքեր 
նախատեսված հեռուստաընդունիչների հետ 
օգտագործման համար՝ խաղեր խաղալիս. 
խաղային կցուրդներ. ինտերակտիվ տեսախաղերի 
սարքավորումներ՝ բաղկացած համակարգչային 
ապարատային և ծրագրային արտադրանքից և 
լրասարքերից, այն է՝ խաղային կցուրդներից, 
կառավարման վահանակներից, խաղերի հսկիչ 
սարքերից և խաղերի հսկիչ սարքերի գործարկման 
համար ծրագրային արտադրանքից. դյուրատար 
և ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր ինտերակտիվ 
համակարգչային խաղերի և տեսախաղերի 
համար. դյուրատար և ձեռքի էլեկտրոնային 
սարքեր երաժշտության, ձայնի, պատկերների, 
տեքստերի, ազդանշանների, տեղեկատվու թյան 
և ծածկագրերի ընդունման, նվագարկման և 
հաղորդման համար. էլեկտրոնային հրատա-
րակություններ. համակարգչային խաղեր. համա-
կարգչային տեսախաղեր. տեսաէկրաններ. 
տեսապրոյեկտորներ. մագնիսական ժապա-
վեններ, սկավառակներ և լարեր. երիզներ և 
քարթրիջներ՝ բոլորը նախատեսված վերոհիշյալ 
ժապավենների հետ օգտագործման համար. 
դատարկ և նախապես գրանցված ձայնա- և 
տեսաերիզներ, ժապավեններ և քարթրիջներ. 
կոմպակտ սկավառակներ. DVD սկավառակներ. 
ձայնագրման սկավառակներ ընթերցման 
լազերային սկավառակներ ձայնի կամ պատկերի 
գրանցման համար. ROM քարթրիջներ. CD ROM-
ներ, քարտեր և սկավառակներ, ինտեգրալային 
սխեմաների քարտեր, հիշողության կրիչներ, 
գրանցումների կրիչներ՝ բոլորը նախապես 
գրանցված համակարգչային տեսախաղերով 
և(կամ) հարցաշարերով. կոդավորված քարտեր. 
ռադիո և հեռուստատեսային ազդանշանների 
ալեհավաքներ. հեռահաղորդակցական ցանցի 
միջոցով, օնլայն և ինտերնետի միջոցով և(կամ) 
համաշխարհային ցանցի կամ այլ հաղոր-
դակցական ցանցերի միջոցով տրամադրվող 
երաժշտություն, ձայնագրություններ, տեսա-
գրություններ, պատկերներ, տեքստեր և տեղե-
կատվություն. ինտերակտիվ ձայնա գրու թյուններ 
և ֆոնոգրամմներ. MP3 ինտերնետային վեբ 
-կայքերից տրամադրվող երաժշտություն, 

տեսագրություններ, ձայնագրություններ և(կամ) 
ֆոնոգրամմներ (բեռնվող). MP3 նվագարկիչներ, 
MP3 ընթերցող սարքեր. ձայնա- և տեսաֆայ լերի 
գրանցող սարքեր և(կամ) նվագարկիչներ. 
դյուրատար ձայնա- և տեսաֆայլերի գրանցող 
սարքեր և(կամ) նվագարկիչներ. հեռախոսային 
զանգի մեղեդիներ (բեռնվող). սարքեր և 
սարքավորումներ ռադիո և հեռուստատեսային 
հեռարձակման ընդունման համար, ներառյալ 
մալուխային, արբանյակային և թվային հեռար-
ձակումը. բանական քարտեր. վարկաքարտեր. 
մշտական հաճախորդների քարտեր. ձայնային 
սարքեր և սարքավորումներ. հարմարիչներ. 
ալեհավաքներ. ուժեղարարներ. զվարճանքի 
սարքեր և սարքավորումներ արտաքին դիսփլեյի 
էկրանի կամ մոնիտորի հետ օգտագործման 
համար.  հաղորդակցական սարքեր  և 
սարքավորումներ. կոդավորված կամ մագ-
նիսական բանկային կամ վարկաքարտեր. կինե-
մատոգրաֆիական ֆիլմեր. կինեմա տոգրա-
ֆիական սարքեր և սարքավորումներ. տվյալների 
կրիչներ. տվյալների պահման սարքեր, գոր-
ծիքներ և սարքավորումներ. էլեկտրական հեռա-
հաղորդակցական և(կամ) հաղորդակցական 
և(կամ) հեռարձակման և(կամ) հաղորդման 
և(կամ) ապակոդավորման և(կամ) պատկերի 
մշակման և(կամ) ձայնատեսային սարքեր և 
գործիքներ. հեռահաղորդակցական և(կամ) 
հաղորդակցական և(կամ) հեռարձակման և(կամ) 
հաղորդման և(կամ) ապակոդավորման և(կամ) 
պատկերի մշակման և(կամ) ձայնատեսային 
էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորումներ. 
ֆիլմի վերարտադրման սարքեր և սարքա-
վորումներ. հեռահաղորդակցական և(կամ) 
հաղորդակցական և(կամ) հեռարձակման և(կամ) 
հաղորդման և(կամ) ապակոդավորման և(կամ) 
պատկերի մշակման և(կամ) ձայնատեսային 
ձեռքի էլեկտրական սարքեր և սարքավորումներ. 
հեռահաղորդակցական և(կամ) հաղորդակցա-
կան և(կամ) հեռարձակման և(կամ) հաղորդման 
և(կամ) ապակոդավորման և(կամ) պատկերի 
մշակման և(կամ) ձայնատեսային ձեռքի 
էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորումներ. 
ինտերակտիվ ուսուցողական կամ զվարճալի 
խաղեր հեռուստաընդունիչների և տեսասար-
քերի հետ օգտագործման համար. շարժական 
հեռախոսներ. գեղարվեստական կինոնկարներ. 
հեռախոսային սարքեր և սարքավորումներ. 
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բոլոր վերը նշված ապրանքների մասեր և 
կցամասեր. արևային ակնոցներ, կաշվե պատ-
յաններ շարժական հեռախոսների համար. 
ապրանքների, այն է՝ էլեկտրոնային վաճառքի 
միջոցով տրամադրվող բեռնվող մեդիա բովան-
դակություն, ներառյալ ինտերնետի, հեռախոսի, 
մալուխի, անլար հաղորդման, արբանյակային 
կամ վերերկրյա հեռարձակման ծառայություն-
ների միջոցով տրամադրվող տեսագրություն ներ, 
ֆիլմեր, հեռուստատեսային ծրագրեր, համա-
կարգչային խաղեր, երաժշտություն, պատ-
կերներ, զանգերի մեղեդիներ. պատյաններ, 
տարողություններ, պաշտպանիչ շապիկներ և 
դրանց մասեր և կցամասեր՝ բոլորը MP3 
նվագարկիչների, երաժշտության պահման 
սարքերի, տվ յալների պահման սարքերի և 
սպառման այլ էլեկտրոնային սարքերի հետ 
օգտագործման համար. էլեկտրական, էլեկ-
տրոնային և համակարգչային սարքեր մեքե-
նայական սարքավորումների համար` ջերմու-
թյան, լույսի և ջրի պահպանման, արտադրման 
և բավարար օգտագործման համար, ներառյալ 
ջերմապահպանման կառավարումը, էլեկ-
տրականության արտադրման արևային մարտ-
կոցները, ֆոտոգալվանական սարքերը, արևային 
տարրերի տուրբինները և շարժման դետեկ-
տորները. էլեկտրական և էլեկտրոնային 
սարքավորումներ արևային էներգիայի ստեղծման 
մեջ օգտագործման համար. էլեկտրական, 
էլեկտրոնային և համակարգչային սարքա-
վորումներ այլընտրանքային աղբյուրներից 
էներգիայի, ներառյալ քամու էներգիայի, հիդրա-
էլեկտրական էներգիայի, մակընթացական և 
տեղատվական էներգիայի, երկրաջերմային 
էներգիայի, արևային էներգիայի, բիոզանգվածի 
և բիովառելիքի ստացման մեջ օգտագործ ման 
համար. կառավարման և հսկման սարքա-
վորումներ այլընտրանքային աղբյուրներից 
էներգիայի, ներառյալ քամու էներգիայի, հիդրա-
էլեկտրական էներգիայի, մակընթացական և 
տեղատվական էներգիայի, երկրաջերմային 
էներգիայի, արևային էներգիայի, բիոզանգվածի 
և բիովառելիքի ստացման մեջ օգտագործման 
համար. կառավարման ավտոմատացված սար-
քեր լուսավորման, ջեռուցման և ջրաբաշխման 
լոկալ կառավարման համար. էլեկտրոնային 
հրատարակություններ (բեռնվող), ներառյալ 
էլեկտրոնային հրատարակություններ, ամսա-

գրեր և տեղեկատվական տեղեկագրեր շրջակա 
միջավայրի պահպանման, էներգիայի պահ-
պանման և էկոլոգիայի, կենդանիների բարե-
կեցության և էներգիայի, ներառյալ քամու 
էներգիայի, հիդրաէլեկտրական էներգիայի, 
մակընթացական և տեղատվական էներգիայի, 
երկրաջերմային էներգիայի, արևային էներ-
գիայի, բիոզանգվածի և բիովառելիքի նորաց վող 
նախագծերի վերաբերյալ. սարքեր և սարքա-
վորումներ տեսահետևման համակարգերի և 
կառավարման համակարգերի համար. սարքեր 
և սարքավորումներ անձնական անվտանգության 
հսկման համար. սարքեր և սարքավորումներ 
տնային անվտանգության հսկման և կառավարման 
համար. տնային և անձնական անվտանգության 
սարքեր. տնային և անձնական անվտանգության 
սարքավորումներ. տնային և անձնական ան-
վտանգության ազդանշաններ. պաշտ պանության 
էլեկտրոնային սարքավորումներ, ներառյալ 
հրդեհի դետեկտորներ և ազդանշանային սար-
քավորումներ, անվտանգության ազդասարքեր 
և շարժումների գրանցման սարքեր. ռադիո, 
հեռախոսային, հեռուստատեսային և ազդա-
նշանային սարքեր և գործիքներ, տեսախցիկներ, 
ձայնի ու պատկերի հսկման և գրանցման և ձայնի 
ու պատկերի վերարտադրման սարքեր և գոր-
ծիքներ` բոլորը անձնական և տնային անվտան-
գությանն ուղղված կառավարման և հեռուս-
տաչափության նպատակներով օգտագործման 
համար. տեսահետևման համակարգեր (CCTV). 
մոնիտորներ. խցիկներ. օպտիկական ոսպնյակ-
ներ. խցիկների պատյաններ. համա լրված 
խցիկներ. ինֆրակարմիր լուսարձակներ. 
տեսաերիզների գրանցող սարքեր (VCR). հա-
մակարգի կառավարման ծրագրային ար-
տադրանք. տեսահսկման սարքեր. դետեկ-
տորներ. մուտքի հսկման սարքեր. ընթեր ցող 
սարքեր. մուտքի հսկման մագնիսական և 
կոդավորված քարտեր. հսկման սարքեր. էլեկ-
տրոնային վահանակներ ազդանշանի կառա-
վարման և հսկման համար. ազդանշանային 
վահանակներ. ապակու կոտրման դետեկտորներ. 
ծխի ցուցասարքեր. շմոլ գազի ցուցասարքեր. 
թվային ձայնագրիչներ. թվային տեսագրիչներ. 
թվային ձայնային սերվերներ. թվային տեսա-
սերվերներ. հաղորդակցական էլեկտրական 
սարքավորումներ. հաղորդագրությունների 
ծրագրավորման սարքավորումներ. ռադիո-
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փեյջինգային սարքավորումներ. կողպման էլեկ-
տրոնային համակարգեր. փրկության սարքեր և 
սարքավորումներ. էլեկտրական ազդանշաններ. 
էլեկտրոնային սարքեր դռների բացման համար. 
էլեկտրոնային սարքեր պաշտպանության հա-
մար. անվտանգության ազդասարքեր և հակա-
հափշտակման սարքեր. ներխուժումների հայտ-
նա բերման սարքեր. շարժման գրանցման 
սարքավորումներ. էլեկտրոնային կառավարման 
սարքեր. էլեկտրոնային սարքեր մեխանիզմների 
աշխատանքի հսկման համար. հեռա կառա-
վարման սարքեր մեխանիզմների աշխատանքի 
հսկման համար. համակարգչային սարքեր 
մեխանիզմների աշխատանքի հսկման համար. 
ցանցային էլեկտրոնային սարքավորումներ. 
հաղորդակցական էլեկտրոնային սարքա վորում-
ներ. հաղորդագրությունների ծրագրավորման 
սարքեր. կողպման էլեկտրոնային սարքեր. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների մասեր և կցամասեր. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք, 
օպերացիոն համակարգի ծրագրային արտա-
դրանք, սարքեր և ապարատային արտադրանք 
տվյալների, ձայնի, մուլտիմեդիայի, ձայնային 
տվյալների, տեսատվյալների, երաժշտության, 
լուսանկարների, նկարների, պատկերների, 
ձայնատեսային տվ յալների, տեսաֆիլմերի, 
տեքստերի, գրաֆիկայի և այլ տվյալների, ներ-
առյալ համաշխարհային հաղորդակցական 
ցանցի միջոցով տրամադրվողների, հաղորդ ման, 
ընդունման, սինքրոնացման, արտապատ-
կերման, վերականգնման, հսկման, կառավար-
ման, կոլեկտիվ օգտագործման, կոդավորման, 
ապակոդավորման, գաղտնագրման, մուտքի, 
հեռադիր մուտքի, ստեղծման, հավաքման, 
պահման, անվտանգության ապահովման, 
հեռացման, փոխանցման, տարածման, տեղա-
դրման, կազմակերպման կամ այլ կերպով 
օգտագործման համար. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք, օպերացիոն համա-
կարգի ծրագրային արտադրանք, սարքեր և 
ապարատային արտադրանք տվյալների, ֆայ-
լերի, էլեկտրոնային փոստի, կոնտակտների, 
օրացույցների, խնդիրների ցուցակի, տեքստային 
հաղորդագրությունների, լուսանկարների, երա-
ժշտության, ձայնային, տեսային, ձայնատեսային 
տվյալների, տեսաֆիլմերի, տեքստերի, գրա-
ֆիկայի, ծրագրերի և այլ տեղեկատվության 
սինքրոնացման համար համակարգիչների և 

ձեռքի կամ այլ սարքերի միջև, կամ հակա ռակը. 
հաղորդակցական մեկուսատախտակներ 
տվյալների ակնթարթային, շարունակական, 
պլա նավորված և մշտական սինքրոնացման 
համար համակարգիչների և ձեռքի կամ այլ 
սարքերի միջև, կամ հակառակը. մուլտիմեդիային 
քարտեր, հիշողության քարտեր, ֆլեշ հիշողու-
թյան մեկուսատախտակներ. հիշողության չիպեր, 
տվյալների պահման սարքեր, խրոցակներ, հա-
նովի քարտեր, մագնիսական քարտեր, SIM 
քարտեր, հեռախոսազանգի քարտեր, գլխային 
հեռախոսներ, ականջակալներ, դյուրատար 
և(կամ) ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր տվյալների, 
ձայնի, մուլտիմեդիայի, ձայնային տվյալների, 
տեսատվ յալների, երաժշտության, լուսա-
նկարների, նկարների, պատկերների, ձայնա-
տեսային տվյալների, տեսաֆիլմերի, տեքստերի, 
գրաֆիկայի կամ այլ տվյալների ընդունման, 
պահման, նվագարկման և հաղորդման համար. 
օնլայն բառարաններ, հանրագիտարաններ և 
տեղեկագրեր (բեռնվող). օնլայն հրատա րա-
կություններ, ներառյալ թերթեր, ամսագրեր 
(պարբերականներ), կոմիքսներ, լրագրեր (հրա-
տարակություններ), գրքեր, օգտագործողի ձեռ-
նարկներ, ուսուցողական նյութեր (բեռնվող), 
օնլայն ազդագրեր, լուսանկարներ, նկարներ, 
հոդվածներ, հավաստագրեր և տոմսեր (բեռն-
վող), օնլայն էլեկտրոնային բառարաններ, 
հանրագիտարաններ և տեղեկագրեր. համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանք էլեկ-
տրոնային վճարումների կատարման և դրամային 
միջոոցների փոխանցման և ստացման համար. 
օնլայն և բեռնվող վավերացման ծրագրային 
արտադրանք. օնլայն փոխարկման ծրագրային 
արտադրանք և տվյալների բազաներ, ներառյալ 
տարադրամի փոխարկում և գնահատման 
փոխարկում. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք օնլայն հաղորդակցությունների և 
զրուցասրահների խոսակցությունների հսկման 
և բովանդակության մասին երրորդ անձանց 
զգուշացման համար. համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանք երեխաների կողմից 
համակարգչի օգտագործումը և ինտերնետից 
օգտվելը հսկելու համար. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք օնլայն պաշտ պա-
նության և օնլայն անվտանգության համար. 
պաշտ պանիչ հագուստ հեծանիվ վարելու համար. 
փականքներ հեծանիվների համար. բոլոր վերը 
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նշված ապրանքների մասեր և կցամասեր. 
արբանյակային նավարկման համակարգեր 
հեծանիվների համար. համաշխարհային 
դիրքավորման համակարգեր հեծանիվների 
համար. համակարգիչներ հեծանիվների համար. 
էրգաչափեր. համակարգչային սարքեր հեռադիր 
չափիչ սարքերի դիտման համար. հեծանիվների 
չափիչ սարքեր. հեռաչափ սարքեր. հզորու թյան 
չափիչներ. արագաչափեր. ակնոցներ. սպոր-
տային ակնոցներ. արևապաշտպան հովարներ. 
պաշտպանիչ ակնոցներ, արևային ակնոցներ. 
ակնոցների պատյաններ. արևային ակնոցների 
պատյաններ. ակնոցների շրջանակներ. ակ-
նոցների ոսպնյակներ. արևային ակնոցների և 
այլ ակնոցների կապեր. սաղավարտներ. հե-
ծանվորդների սաղավարտներ. պաշտպանիչ 
սաղավարտներ, պաշտպանիչ սպորտային 
սաղավարտներ. սպորտային պայուսակներ 
պաշտպանիչ սաղավարտների համար. սպոր-
տային իրեր պաշտպանողական նպա տակների 
համար. պաշտպանիչ ձեռնոցներ. հովարներ. 
ռադիոներ. հաղորդող սարքեր. ռադիոների 
ալեհավաքներ. ռադիոընդունիչների մասեր. 
ռադիոների պատյաններ, դյուրատար պայու-
սակներ. էլեկտրոնային ռադիո սար քավո րումներ. 
շարժական ռադիոներ. մոնտաժման դետալներ 
ռադիոների համար. ռադիոընդունիչներ և 
ռադիոհաղորդիչներ. ռադիոընդունա հաղոր-
դիչներ. ռադիոներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. արևային էներգիայով ռադիոներ. վերը 
նշված ապրանքների մասեր և կցամասեր.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, ներառ-
յալ տեսակոնֆերանսների ծառայություններ և 
ֆայլերի, պատկերների, երաժշտության, 
տեսաֆիլմերի, լուսանկարների, նկարների, 
ձայնատեսային տվյալների, տեքստերի, փաս-
տաթղթերի և տվյալների բաժանում և կոլեկտիվ 
օգտագործում, բացառությամբ հեռագրային 
հաղորդակցական ծառայությունները. շարժա-
կան և ֆիքսված հեռահաղորդակցական ծառա-
յու թյուններ. հաղորդակցական ծառայու  թյուն  ներ. 
արբանյակային, բջջային և ռադիո հաղոր-
դակցական ծառայություններ. հեռուստատե-
սային և ռադիո հեռարձակում. փոխանցման և 
հաղորդակցական ծառայություններ. ռադիո 
և(կամ) հեռուստատեսային ծրագրերի և(կամ) 
ֆիլմերի հեռարձակում և(կամ) հաղորդում. 
ձայնային և(կամ) ձայնատեսային ծրագրերի 

արբանյակային, թվային վերերկրյա հեռուս-
տատեսային (DTT), մալուխային, թվային 
աբոնենտային գծի (DSL) և լայնաշերտ հեռար-
ձակում և(կամ) հաղորդում. ձայնային և(կամ) 
ձայնատեսային ծրագրերի հաղորդում (ցան-
կացած միջոցով). տեսաֆիլմերի հաղորդում. 
հեռուստածրագրերի և ֆիլմերի հեռարձակում և 
հաղորդում անձնական համակարգիչներին. 
հեռարձակում և հաղորդակցություններ համա-
կարգչի միջոցով կամ դրա օգնությամբ. ձայնային, 
տեսային և(կամ) ձայնատեսային ծրագրերի 
հաղորդում ինտերնետային կանխագրի միջոցով 
(IPTV). հեռահաղորդակցական ծառայություն ներ 
ինտերնետի միջոցով. ներառյալ, բայց չսահ-
մանափակվելով ծառայություններով, որոնք 
տրամադրվում են ձայնի փոխանցմամբ ինտեր-
նետային կանխագրի միջոցով (VOIP). մուտքի և 
միացման տրամադրում ֆիքսված, դյուրատար 
կամ անլար լայնաշերտ ցանցերին. տեքստերի, 
հաղորդագրությունների, ձայնի և(կամ) նկարների 
փոխանցում. ձայնատեսային բովանդակու թյան 
հեռահաղորդակցություն և(կամ) հաղոր դակ-
ցություն և(կամ) հեռարձակում և(կամ) փոխան-
ցում. տեղեկատվության փոխանցում (ներառյալ 
վեբ -էջեր), տվյալների փոխանցում ռադիոյի, 
հեռահաղորդակցության և արբանյակի միջոցով. 
էլեկտրոնային հաղորդակցությունների օնլայն 
կառավարում և զտում. հեռախոսային, շարժա-
կան հեռախոսային, հաղորդագրությունների 
հավաքման և փոխանցման, ռադիոփեյջինգա-
յին, հեռախոսականչի երթուղու փոփոխման, 
ինքնապատասխանիչը և հեռախոսահամարը 
փնտրելու ծառայություններ. անձնական համա-
րակալման ծառայություններ. հեռուստաէկրանի 
վրա արտացոլվող տեղեկատվության հեռար-
ձակում և առբերում. փոխարինող հեռաhա-
ղորդակցական և հաղորդակցական սարքերի և 
սարքավորումների վարձակալություն կոտրման, 
կորստի կամ հափշտակման դեպքում. հաղոր-
դագրությունների կամ պատկերների փոխանցում 
համակարգչի միջոցով. հաղորդագրությունների 
ծառայություններ, այն է՝ հաղորդագրությունների 
ուղարկում, ստացում և փոխանցում տեքստի, 
ձայնի, գրաֆիկական պատկերի կամ տեսա-
տվյալի կամ այդ ֆորմատների համակցության 
տեսքով. ակնթարթային հաղորդագրությունների 
ուղարկում. կարճ հաղորդագրությունների 
ծառայություններ (SMS). մուլտիմեդիա հաղոր-
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դագրությունների ծառայություններ (MMS). 
հաղորդագրությունների համակողմանի փոխա-
նակման ծառայություններ. ձայնային փոստի 
ծառայություններ. տեսակոնֆերանսների ծառա-
յություններ. տեսահեռախոսային ծառա յու-
թյուններ. այլ օպերատորներին հեռահա ղոր-
դակցական ենթակառուցվածքներ մուտքի 
տրամադրում. էլեկտրոնային կոնֆերանսին, 
բանավիճող խմբերին և զրուցասրահներին 
մուտքի տրամադրում. զրուցասրահների տրա-
մադրում. վերոհիշյալ ծառայությունների տրա-
մադրման համար օգտագործվող սարքերի, 
սարքավորումների, տեղակայման սարքերի կամ 
բաղադրիչ տարրերի վարձում, վարձույթ, վար-
ձակալություն. բոլոր վերոհիշյալի վերաբեր յալ 
խորհրդատվական, տեղեկատվական և խոր-
հրդակ  ցական ծառայություններ. հաղոր դակ-
ցական ծառայություններ արբանյակի, հեռուս-
տատեսության և(կամ) ռադիոյի միջոցով. 
նորությունների գործակալությունների ծառա-
յություններ. մուտքի տրամադրում դեպի նորու-
թյուններ, ընթացիկ իրադարձություններ և 
սպորտային տեղեկատվություն. հաղորդակ-
ցական սարքերի վարձում, վարձույթ, վարձա-
կալություն. էլեկտրոնային փոստի ծառա-
յություններ. հեռահաղորդակցական ծառայու-
թյուններ ինտերնետի վերաբերյալ. տեղեկա-
տվության հեռահաղորդակցություն (ներառյալ 
վեբ -էջերը). տեղակայման հիման վրա ծառա-
յությունների տրամադրում հեռահա ղոր դակ-
ցական և հաղորդակցական սարքերի ու 
սարքավորումների համար. կիրառական ծրա-
գրերի կանխագրի անլար ծառայությունների 
տրամադրում, ներառյալ անվտանգ հաղոր-
դակցական ալիքների օգտագործմամբ ծառա-
յությունները. հեռահաղորդակցական և հա ղոր-
դակցական սարքերի և սարքավորումների 
նույնականացման կամ դրանց վերաբերող տե-
ղեկատվության տրամադրում. հեռահա ղոր-
դակցական կապի տրամադրում ինտերնետում 
համակարգչային տվյալների բազաներին և վեբ 
-կայքերին. հեռահաղորդակցական ծառայու-
թյուններ, որոնք վերաբերում են ապրանքների 
մանրածախ առևտրին և ծառայություններին 
սպառողի հետ ինտերակտիվ հաղորդակցության 
միջոցով. ինտերակտիվ հեռուստատեսային 
ծառայություններ, ինչպիսիք են՝ հեռահա ղոր-
դակցական և(կամ) հաղորդակցական և(կամ) 

հեռարձակման և(կամ) հաղորդման ծառա-
յությունները. ինտերակտիվ ծառայություններ 
հեռուստադիտողների, ներառյալ շարժական 
հեռախոսների և անձնական համակարգիչների 
միջոցով դիտողների համար, ինչպիսիք են՝ 
հեռահաղորդակցական և(կամ) հաղորդակցական 
և(կամ) հեռարձակման և(կամ) հաղորդման ծա-
ռայությունները. հեռուստատեսային հեռար-
ձակման ծառայություններ, որոնք ներառում են 
ինտերակտիվ ծառայություններ տեղեկա գրքերի 
դիտման և խելամիտ ավտոմատացված ընտրու-
թյան համար՝ ծրագրի գրանցման նպատակով. 
ինտերակտիվ ծառայություններ հեռուս տա դի-
տողների համար, որոնք հեշտացնում են ծրա-
գրերի գրանցումը, որոնք ավտոմատ կերպով 
ընկած են սպառողների դիտման սովորույթների 
(նախասիրությունների) հիմքում, ինչպիսիք են՝ 
հեռահաղորդակցական և(կամ) հաղորդակցա-
կան և(կամ) հեռարձակման և(կամ) հաղորդման 
ծառայությունները. ինտերակտիվ հեռուս-
տադիտողներին (ներառյալ շարժական հեռա-
խոսների և անձնական համակարգիչների 
միջոցով դիտողներին) տեղեկատվակության, 
տվյալների, գրաֆիկայի, ձայնային, և(կամ) 
ձայնատեսային բովանդակության տրամա դրում 
ինտերնետային վեբ -կայքերի կամ պորտալ ների 
սահմանափակ խմբերից. ինտերակտիվ հեռուս-
տատեսության, ինտերակտիվ խաղերի, ինտեր-
ակտիվ նորությունների, ինտերակտիվ սպոր-
տային հաղորդումների, ինտերակտիվ զվար-
ճությունների, ինտերակտիվ մրցույթների հեռ-
արձակում և հաղորդում. պատվերով տեսա-
ֆիլմեր (video on demand) և համարյա պատվերով 
(near on demand) հեռահաղորդակցական և(կամ) 
հաղորդակցական և(կամ) հեռարձակման և(կամ) 
փոխանցման ծառայություններ. դիտողներին 
պատվերով տեսատվյալների հոսքի հոսքային 
մատուցում. դիտողներին պատվերով կամ 
համարյա պատվերով կինոֆիլմերին, տեսա-
տվյալներին և հեռուստածրագրերին մուտքի 
ապահովում. մասնագիտացված խորհրդա-
կցական ծառայություններ հեռարձակման 
վերաբերյալ. տարբեր տիպի ապրանքների ու 
ծառայությունների վերաբերյալ տվ յալների 
բազաներում պահված տեղեկատվությանը 
մուտքի տրամադրում. ինտերնետ մուտքի 
ապահովում. վեբ- կայքերի ու հեռուստացույց 
դիտողների միջև կապի տրամադրում ինտեր-
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ակտիվ հեռուստատեսային պորտալի միջոցով. 
ինտերնետային պորտալի ծառա յություններ. վեբ 
-պորտալի ծառա յություններ. տվյալների լայ-
նաշերտ հաղորդման ծառա յությունների տրա-
մադրում. ինտերակտիվ հե ռուս տատե սային 
պորտալի ծառայություններ, որոնք հեռուս տա-
դիտողներին մուտք են տրամադրում դեպի 
ինտերնետային վեբ- կայքեր իրենց հեռուստա-
ընդունիչների սարքավորումների, ներառյալ 
թվային հեռուստաընդունիչների սարքա վո-
րումների միջոցով. ինտերնետային վեբ -կայքերին 
մուտքի տրամադրում շարժական հեռախոս  ներ 
օգտա գործողներին. մասնագիտացված խորհր-
դակ  ցական, տեղեկատվական և խորհրդա-
տվական ծառայություններ բոլոր վերը նշված ծա-
ռա յությունների վերաբերյալ. տեղեկատվական 
տվյալների բազաներին մուտքի ժամանակի 
վարձույթ. տեղեկատվություն հեռահաղորդակ-
ցության վերաբերյալ. փաստագրական տեղեկա-
տվության ծառայություններ հեռուստատե սա յին 
հեռարձակման վերաբերյալ. ձայնատեսային 
հաղորդակցական ծառայություններ. տվյալների 
հաղորդակցական ծառայություններ. տվյալ ների 
հեռարձակման ծառայություններ. հաղորդա-
գրությունների տեղ հասցնում. ռադիո հա ղոր-
դումների, հեռուստահաղորդումների, ֆիլմերի և 
գեղարվեստական ֆիլմերի հեռա հաղորդակ-
ցություն և(կամ) հաղորդակցություն և(կամ) 
հեռարձակում և(կամ) փոխանցում. ձայնատե-
սային նյութերի և նախապես գրանցված տեսա-
ժապավեններից նյութերի հեռահա ղոր դակ ցու-
թյուն և(կամ) հաղորդակցություն և(կամ) հեռար-
ձակում և(կամ) փոխանցում. ռադիո հաղոր-
դումների, հեռուստատեսային հաղոր դումների, 
ֆիլմերի, գեղարվեստական ֆիլմերի, նախապես 
գրանցված տեսաժապավենների, ձայնային 
և(կամ) տեսանյութերի, նախապես գրանցված 
տեսաերիզների, DVD-ների կամ նախապես 
գրանցված տեսասկավառակների փոխանցում. 
հաղորդակցական սարքավորումների վարձում, 
վարձույթ, վարձակալություն. հաղորդա գրու-
թյունների ուղարկում. հեռախոսային կապի 
ծառայություններ. անլար կապի ծառայություններ. 
էլեկտրոնային վաճառք, այն է՝ ինտերնետի, 
հեռախոսային գծի, մալուխի, անլար փոխացնման, 
արբանյակի կամ վերերկրյա հեռարձակման 
միջոցով տրամադրվող մեդիա բովանդակության, 
այդ թվում տեսատվյալների ու կինոֆիլմերի, 

հեռուստածրագրերի, համակարգչային խաղերի, 
երաժշտության, պատկերների և հեռախոսա յին 
մեղեդիների տեղ հասցնում հեռահա ղորդակ-
ցության միջոցով. զանգերի մասին տվյալների 
կազմում. զանգերի մասին տվյալների հսկում և 
վերլուծում. զանգի էկրանավորում. զանգի 
զգուշացման ծառայություններ. համակարգչա-
յին ծառայություններ հաղորդակցական կամ 
համակարգչային ցանց մուտքի տրամադրման 
համար. համակարգչային ծառայություններ 
զվարճություններին, ուսուցումներին, տեղեկա-
տվությանը և տվյալներին մուտքի ապահովման 
համար հեռախոսային գծի, մալուխի, լարի կամ 
թելքի, տվ յալների բազաների կամ համա-
կարգչային ցանցի միջոցով. համակարգչային 
ծա ռայություններ տեղեկա տվությանը, հաղոր դա-
գրություններին, տեքստին, ձայնին, պատ-
կերներին և տվյալներին մուտքի ապահովման և 
դրանց վերականգնման համար համակարգչի 
կամ համակարգչային ցանցի միջոցով. համա-
կարգչային ծառայություններ ռադիո և հեռուս-
տածրագրերին մուտքի ապահովման և դրանց 
վերականգնման համար. ծրագրերի, տվյալների, 
ֆայլերի, էլեկտրոնային փոստի, հաղորդակցական 
տվյալների, օրացույցների, խնդիրների ցու ցակի, 
տեքստային հաղորդագրությունների, լուսա-
նկարների, երաժշտության, ձայնային, տեսային, 
ձայնատեսային տվ յալների, տեսաֆիլմերի, 
տեքստերի, գրաֆիկայի, ծրագրերի և այլ տեղե-
կատվության վերաբերյալ խորհրդակ ցություն և 
դրանց սինքրոնացում, փոխանցում կամ հա-
ղորդում հեռահաղորդակցական և համաշ-
խարհային հաղորդակցական ցանցի միջոցով. 
տվ յալների սինքրոնացում հեռահա ղորդա-
կցական, հաղորդակցական և համա կարգչային 
ցանցի միջոցով. տվյալներին հեռադիր մուտքի 
ապահովում. էլեկտրոնային փոստ, էլեկտրոնային 
փոստի ծանուցումներ և զգուշացման ծառա-
յություններ. օնլայն ռեժիմում հաղոր դա գրու-
թյունների վայրկենական փոխանակում. օնլայն 
կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի, հաղոր-
դագրությունների տախտակների և զրուցա-
սրահների տրամադրում. ինտերնետ պորտալների 
ծառայություններ. վեբ -պորտալների ծառայու-
թյուններ. պատվերով կամ համարյա պատվերով 
տեսատվյալներ օնլայն հեռահաղորդակցական, 
և(կամ) հաղորդակցական և(կամ) հեռարձակման 
և(կամ) փոխանցման ծառայություններ. օնլայն 
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հեռահաղորդակցական ծառայություններ 
տվյալներին, ֆայլերին, էլեկտրոնային փոստին, 
հաղորդակցական տվյալներին, օրացույցներին, 
խնդիրների ցուցակին, տեքստային հաղոր-
դագրություններին, լուսանկարներին, երա ժշտու-
թյանը, ձայնային, տեսային, ձայնատեսային 
տվյալներին, տեսաֆիլմերին, տեքստերին, գրա-
ֆիկային, ծրագրերին և այլ տեղեկատվությանը 
մուտքի ապահովման և դրանց վերականգնման 
համար համակարգչի կամ համակարգչային 
ցանցի կամ էլեկտրոնային սարքերի միջոցով, 
ներառյալ համաշխարհային հաղորդակցական 
ցանցի միջոցով տրամադրվող ծառայությունները. 
օնլայն հեռահաղորդակցական ծառայություններ 
վեբքաստինգի (ցանցով ծրագրերի տարածում) 
և փոդքաստինգի (ձայնային հոլովակ կամ տեսա-
հոլովակ, որը կարելի է բեռնել ինտերնետից) 
վերաբերյալ, ներառյալ համաշխարհային հա ղոր-
դակցական ցանցի միջոցով տրամադրվող ծա-
ռա  յությունները. պիրինգային (peer-to-peer) 
ծառայություններ. ինտերակտիվ հարցման ծա-
ռայությունների տրամադրում, ինչպիսիք են՝ 
հեռահաղորդակցական և(կամ) հաղորդակցական 
և(կամ) հեռարձակման ծառայությունները. օնլայն 
բառարաններ, հանրագիտարաններ, տեղե-
կատվական նյութեր. օնլայն հրատա րակու-
թյուններ, ներառյալ թերթեր, ամսագրեր (պար-
բերականներ), կոմիքսներ, լրագրեր (հրատա-
րակություններ), գրքեր, օգտագործողի ձեռ-
նարկներ, ուսուցողական նյութեր. օնլայն ազ-
դագրեր, լուսանկարներ, նկարներ, հոդ վածներ, 
հավաստագրեր և տոմսեր. խորհրդա տվություն 
և վերոհիշյալի վերաբերյալ տեղե կատվություն. 
օնլայն ռեժիմում համա կարգչային տվյալների 
բազաների կամ օժանդակող ցանցի կամ 
ինտերնետի միջոցով տրամադրվող տեղե-
կատվություն բոլոր վերը նշված ծառա յությունների 
վերաբերյալ.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում), ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ, մարզական և մշակու-
թային միջոցառումների կազմակերպում. ձայնա-
տեսային բովանդակության տրամադրում զվար-
ճությունների, դաստիարակության, կրթու թյան, 
ուսուցման, սպորտի և մշակույթի վերա բերյալ. 
դաստիարակչական (կրթական, ուսու ցո ղական) 
և զվարճությունների ծառայու թյուններ ռադիոյի, 
հեռուստատեսության, հեռա խոսու թյան, ինտեր-

նետի և օնլայն տվյալների բազաների միջոցով. 
կինոֆիլմերի, տեսաֆիլմերի, DVD-ների, 
ձայնագրությունների, ձայնագրման սար քերի, 
մարզական սարքավորումների, հեռուս տա-
ցույցների և տեսագրիչների, DVD գրան ցող 
սարքերի և ռադիո գրանցող սարքերի վարձում, 
վարձույթ և վարձակալություն. հեռուստա տե-
սության և կինոթատրոնների համար ֆիլմերի 
արտադրություն. օնլայն էլեկտրոնային հրատա-
րակությունների տրամադրում (չբեռնվող). ամ-
սագրերի, գրքերի, տեքստերի և տպագրական 
նյութերի հրատարակում. էլեկտրոնային գրքերի 
կամ ամսագրերի օնլայն հրատարակում. էլեկ-
տրոնային հրատարակությունների տրամադրում, 
օնլայն բառարաններ, հանրագիտարաններ և 
տեղեկատվական նյութեր. օնլայն հրատա րա-
կությունների, ներառյալ թերթերի, ամսագրերի 
(պարբերականների), կոմիքսների, լրագրերի 
(հրատարակությունների), գրքերի, օգտագոր-
ծողի ձեռնարկների, ուսուցողական նյութերի 
տրամադրում. օնլայն ազդագրեր, լուսանկարներ, 
նկարներ, հոդվածներ, տոմսեր. ձայնագրման 
ստուդիաների սարքավորումների տրամադրում. 
կենդանի շոուների արտադրություն. մարզական 
միջոցառումների և մրցումների կազմակերպում. 
դրամարկղների ծառայություններ. հեռուստա-
տեսությամբ, ինտերնետով կամ այլ հեռահաղոր-
դակցական ալիքներով հաղորդվող ծրագրերի 
արտադրություն և ներկայացում ապրանքների 
ինտերակտիվ դիտման, ընտրման և գնման 
համար. զվարճությունների համար տոմսերի 
ամրագրում. ռադիո և հեռուստատեսային ծրա-
գրերի, ինտերակտիվ հեռուստատեսության, 
ինտերակտիվ խաղերի, ինտերակտիվ զվար-
ճությունների և ինտերակտիվ մրցույթների ար-
տադրություն, ներկայացում և տարածում. 
մրցույթների, բանավեճերի, խաղերի, վիկտո-
րինաների, ստուդիաներում անցկացվող զվար-
ճությունների և հանդիսատեսի մասնակցությամբ 
միջոցառումների արտադրություն, ներկայացում 
և տրամադրում. ինտերակտիվ հեռուստատեսային 
ծրագրերի ընտրման ծառայություններ դիտողների 
համար. հեռուստադիտողներին ինտերակտիվ 
զվարճությունների, նորությունների, մշակութային 
և մարզական միջոցառումների տրամա դրում. 
հեռուստադիտողներին ինտերակտիվ զվար-
ճությունների, դաստիարակչական (կրթական, 
ուսուցողական), մարզական և մշակութային 
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ծառայությունների տրամադրում. դիտողական 
ուղեցույցների ծառայություններ. դիտողական 
ուղեցույցների ծառայություններ, որոնք հեշ-
տացնում են ծրագրերի և ֆիլմերի գրանցումը և 
ֆիքսված ժամկետով վարձույթը. հեռուս-
տածրագրերի ավտոմատ գրանցման ծառա-
յություններ՝ հիմնված դիտողների սովո րու թյուն-
ների (նախասիրությունների) վրա. պատվերով 
տեսատվյալներ և համարյա պատվերով տեսա-
տվյալներ զվարճությունների, դաստիարակչական 
(կրթական, ուսուցողական), մարզական և մշա-
կութային ծառայությունների վերաբերյալ. դի-
տող ներին կինոֆիլմերի, տեսաֆիլմերի և հե ռուս-
տածրագրերի տրամադրում պատվերով և հա-
մարյա պատվերով. գրազի, խաղերի, մոլե խա-
ղերի, վիճակախաղերի և բուքմեյքերական վար-
կային ծառայություններ. գրազի, խաղերի, մոլե-
խաղերի, վիճակախաղերի և բուքմեյքերական 
վարկաքարտերով ծառայություններ. վիճա-
կախաղերի կազմակերպում և անցկացում. ին-
տեր նետի կամ համաշխարհային համա կարգ-
չային ցանցի միջոցով կամ օնլայն ռեժիմում 
համակարգչային ցանցի տվյալների բազաներից, 
կամ հեռախոսության, ներառյալ շարժական 
հեռախոսների, կամ հեռուստաալիքների, ներ-
առյալ արբանյակի միջոցով տարածվող հեռուս-
տաալիքների, վերերկրյա կամ մալուխային 
հեռուստատեսության հեռարձակման միջոցով 
տրամադրվող գրազի, խաղերի, մոլեխաղերի, 
վիճակախաղերի և բուքմեյքերական էլեկտրո-
նային ծառայություններ. տեսախաղեր և հա մա-
կարգչային խաղեր խաղացողների համար 
մրցույթների կազմակերպում և անցկացում. վճա-
րով տրամադրվող խաղերի ծառայություններ. 
ինտերակտիվ խաղերի և կոլեկտիվ խաղերի պի-
րինգային ծառայություններ. ինտերակտիվ պո-
կերային խաղեր և կոլեկտիվ խաղեր, ներառյալ 
մեկ կամ բազմաթիվ խաղացողների ներգրավմամբ 
խաղային ֆորմատներ. պոկերային մրցումների, 
մրցույթների, խաղերի և կոլեկտիվ խաղերի 
ներկայացում և արտադրություն. օնլայն ռեժիմում 
ընթացող դաստիարակչական կամ զվարճալի 
խաղեր. էլեկտրոնային հրատարակումների ծա-
ռայություններ. տեսաժապավենի վրա գրանց-
ման և կինոնկարահանման ծառա յու թյուն ներ. 
տեղեկատվական և խարհրդատվական ծառ-
այություններ վերոհիշյալի վերաբերյալ. նորու-
թյունների, ընթացիկ իրադարձությունների և 

մարզական տեղեկատվության տրամադրում. 
նորությունների, ընթացիկ իրադարձությունների 
և դաստիարակչական (կրթական, ուսուցողական) 
տեղեկատվության տրամադրում. տեղե կա տվա-
կան և խարհրդատվական ծառայություններ 
հեռուստա- և ռադիոծրագրերի, դաստիա-
րակության (կրթության, ուսուցման), հանգստի, 
զվարճությունների, երաժշտության և սպորտի 
վերաբերյալ. օնլայն ռեժիմում համակարգչային 
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետից կամ 
շարժական հեռախոսների միջոցով տրամադրվող 
տեղեկատվական և խարհրդատվական ծառա-
յություններ հեռուստա- և ռադիոծրագրերի, դաս-
տիարակության (կրթության, ուսուցման), հան-
գստի, զվարճությունների, երաժշտության և 
սպոր տի վերաբերյալ. փաստագրական տեղե-
կատվություն հեռուստա- և ռադիոծրագրերի, 
նորու թյունների և սպորտի վերաբերյալ. ուսում-
նական ծառայություններ. ուսուցողական ծա-
ռայություններ. հանգստի կազմակերպման 
ծառա յություններ. խորհրդատվական ծառայու-
թյուններ զվարճությունների վերաբերյալ. կոնֆե-
րանսների, սեմինարների, սիմպոզիումների կամ 
վարպետաց դասերի կազմակերպում. ցուցա հան-
դեսների կամ փառատոների կազմակերպում. 
տոմսերի ամրագրման գործակալությունների 
ծառայություններ. կինոթատրոնների ծառա-
յություններ. կինոստուդիաների ծառայություն-
ներ. ռադիոհաղորդումների, հեռուստահա ղոր-
դումների, ֆիլմերի, գեղարվեստական ֆիլմերի, 
նախապես գրանցված տեսաժապավենների, 
ձայնային և(կամ) տեսանյութերի, նախապես 
գրանցված տեսաերիզների, DVD-ների կամ 
նախապես գրանցված տեսասկավառակների 
տարածում. ռադիոհաղորդումների, հեռուստա-
հաղորդումների, ֆիլմերի, գեղարվեստական 
ֆիլմերի, նախապես գրանցված տեսա ժա պա-
վենների, ձայնային և(կամ) տեսանյութերի, 
նախապես գրանցված տեսաերիզների, DVD-
ների կամ նախապես գրանցված տեսա սկա-
վառակների արտադրություն. ռադիո հաղոր-
դումների, հեռուստահաղորդումների, ֆիլմերի, 
գեղարվեստական ֆիլմերի, նախապես գրանց-
ված տեսաժապավենների, ձայնային և(կամ) 
տեսանյութերի, նախապես գրանցված տեսա-
երիզների, DVD-ների կամ նախապես գրանցված 
տեսասկավառակների խմբագրում. ռադիո-
հաղորդումների, հեռուստահաղորդումների, 
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ֆիլմերի, գեղարվեստական ֆիլմերի, նախապես 
գրանցված տեսաժապավենների, ձայնային 
և(կամ) տեսանյութերի, նախապես գրանցված 
տեսաերիզների, DVD-ների կամ նախապես 
գրանցված տեսասկավառակների վարձում, 
վարձույթ և վարձակալություն. ռադիոհաղոր-
դումների, հեռուստահաղորդումների, ֆիլմերի, 
գեղարվեստական ֆիլմերի, նախապես գրանց-
ված տեսաժապավենների, ձայնային և(կամ) 
տեսանյութերի, նախապես գրանցված տեսա-
երիզների, DVD-ների կամ նախապես գրանցված 
տեսասկավառակների ցուցադրում դաստիա-
րակչական, մարզական կամ մշակութային 
նպատակներով. զվարճալիքների զբոսայգիների 
ծառայութjուններ ֆիլմերի, ռադիո կամ հեռուս-
տատեսային արտադրությունների թեմայով, 
զվարճալիքների զբոսայգիների և թեմատիկ 
զբոսայգիների կազմակերպում և կառավարում. 
զվարճությունների կազմակերպում. ռադիոհա-
ղորդումների, հեռուստահաղորդումների, ֆիլ-
մերի, նախապես գրանցված տեսաժապավենների, 
DVD-ների, ձայնային և(կամ) տեսանյութերի, 
նախապես գրանցված տեսաերիզների, նա խա-
պես գրանցված տեսասկավառակների կամ գե-
ղարվեստական ֆիլմերի պատրաստում ցան-
կացած միջոցներով փոխանցումը կամ հեռար-
ձակումը տարածելու համար. ռադիո հաղոր-
դումների, հեռուստա հաղորդումների, ֆիլ մերի, 
ձայնային և(կամ) տեսանյութերի կամ գեղար-
վեստական ֆիլմերի տրամադրում օնլայն ռե-
ժիմում (չբեռնվող). տպագրական տեղե կա տվա-
կան միջոցների և ձայնագրությունների հրա-
տարակում. թվային պատկերների ստեղծում. 
մոնտաժման ծառայություններ. տեսաժապավենի 
խմբագրում. զվարճություններ. ֆիլմի արտա-
դրություն. գեղարվեստական ֆիլմերի վարձույթ. 
կինոնկարների ստուդիաներ. կինոթատրոնների 
սարքավորումների տրամադրում. շոուների 
կազմակերպում. տեսաֆիլմերի ժապավենների 
արտադրություն. ձայնային սարքավորումների 
վարձույթ. լուսավորման սարքերի վարձույթ 
թատերական դեկորացիաների կամ հեռուս-
տաստուդիաների համար. տեսաֆիլմերի վար-
ձույթ. կինոպրոյեկտորների և լրասարքերի վար-
ձույթ. ռադիոսարքավորումների վարձույթ. 
հեռուստացույցների և հեռուստասարքա վո-
րումների վարձույթ. մարզական սարքա վո րում-
ների վարձույթ. տեսախցիկների վարձույթ. 
տեսաժապավենների վարձույթ. տեսագրու-
թյունների վարձույթ. թատերական ներկա յա-
ցումներ. կինոստուդիաների ծառայություններ. 
մրցանակաբաշխության արարողությունների 

կազմակերպում և անցկացում. ֆիլմերի շնոր-
հանդես. ֆիլմերի համար հատուկ էֆեկտների 
արտադրություն. ամրագրման ծառայություններ 
(ընդգրկված սույն դասում) մարզական, գիտա-
կան, քաղաքագիտական և մշակութային միջո-
ցառումների համար. անիմացիոն ֆիլմերի 
համար նկարների, պատկերների և գրաֆիկայի 
արտադրություն. ձայնագրման ստուդիաների 
ծառայություններ. տեսա- և ձայնային բովան-
դակության տրամադրում վաճառքի և վարձույթի 
միջոցով, որի օգնությամբ սպառողը մեդիա 
բովանդակության մեկ կամ բազմաթիվ դիտման 
հնարավորություն է ստանում նվագարկման 
ցանկացած տեսակի սարքերի միջոցով՝ բոլորը 
վերա բերող զվարճությանը, դաստիարակու-
թյանը (կրթությանը, ուսուցմանը), սպորտին և 
մշակույթին. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում) և ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում շրջապատող միջավայրի պահ պանման, 
էներգիայի պահպանման և էկոլոգիայի ու կեն-
դանիների կենսակերպի վերաբերյալ. դաս-
տիարակություն (կրթություն, ուսուցում) և ուսում-
նական գործընթացի ապահովում այլընտրան-
քային աղբյուրներից էներգիայի, ներառյալ քամու 
էներգիայի, հիդրաէլեկտրական էներգիայի, 
մակընթացական և տեղատվական էներգիայի, 
երկրաջերմային էներգիայի, արևային էներգիայի, 
բիոզանգվածի և բիովառելիքի վերաբերյալ. 
շրջապատող միջավայրի պահպանման, էներ-
գիայի պահպանման և էկոլոգիայի ու կեն-
դանիների կենսակերպի վերաբերյալ ուսուցո-
ղական նյութերի ու խթանիչ նյութերի հրա տա-
րակում. սեմինարների և վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում. ուսուցողական 
ծրագրերի և ուսուցողական ձեռնարկների 
հիմնադրում. անվտանգության վերաբերյալ 
դասընթացների և ուսուցողական դասընթաց-
ների կազմակերպում և անցկացում. օնլայն 
նորու թյունների տեղեկացման ծառայություններ. 
տեղեկատվական և ընդհանուր հանրագիտական 
գիտելիքների օնլայն տրամադրում զվարճության, 
դաստիարակության, կրթության, ուսուցման, 
սպորտի, մշակույթի, նորությունների, ընթացիկ 
իրադարձությունների, արբանյակի, հեռուստա- 
և ռադիոծրագրերի, երաժշտության, ֆիլմերի, 
գրքերի և այլ տպագրական նյութերի, տեսա-
խաղերի, համակարգչային խաղերի, խաղային 
ավտոմատների, զվարճությունների կենտրոնների 
կամ զվարճությունների այգիների վերաբերյալ. 
օնլայն թարգմանությունների ծառայություններ. 
օնլայն գրադարանների ծառայություններ, 
ներառյալ գրքերի և այլ հրատարակությունների 
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ու լուսանկարների պարտքով տրամադրում և 
փոխանակում. օնլայն դասընթացների, սեմի-
նարների, վարպետաց դասերի, ցուցահան-
դեսների և ցուցադրությունների տրամադրում. 
ջրասույզների սարքավորումների վարձա կա-
լություն, ամրագրում և տրամադրում. օնլայն 
քարտային խաղեր. սպորտային և հանգստյան 
ճամբարների կազմակերպում. հեռախոսային 
զանգերի ու մեղեդիների տրամադրում. հեծան-
վա սպորտ. մասնագիտացված հեծանվային 
ծառայությունների տրամադրում. հեծանվային 
իրադարձությունների կազմակերպում. բոլոր 
վերը նշված ծառայությունների վերաբերյալ 
խորհրդատվական, խորհրդակցական և տե-
ղեկատվական ծառայություններ. խորհրդա-
տվության կամ տեղեկատվության տրամադրում 
վերոհիշյալի վերաբերյալ. տեղեկատվություն 
բոլոր վերը նշված ծառայությունների վերաբերյալ՝ 
տրամադրվող օնլայն ռեժիմում համակարգչային 
տվյալների բազաներից կամ աջակցող ցանցից 
կամ ինտերնետից:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20110476 (111) 17867
(220) 14.04.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 14.04.2021
(730) Քարիմ Ռահմանի, IR
(442) 08.06.2011
(540)

(511) 
դաս 3. մաքրող և լվացող միջոցներ: 

____________________

(210) 20110540 (111) 17868
(220) 26.04.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 26.04.2021
(730) «Գրիտտի» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 8-

4, AM
(442) 20.05.2011
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր: 

____________________

(210) 20110568 (111) 17869
(220) 04.05.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 04.05.2021
(730) «Երևան-կաթ» ՍՊԸ, Երևան, գյուղ Հաղթա-

նակ, 1-ին փող., AM
(442) 08.06.2011
(540)

(511)
դաս 30. պաղպաղակ: 

____________________

(210) 20110569 (111) 17870
(220) 04.05.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 04.05.2021
(730) «Երևան-կաթ» ՍՊԸ, Երևան, գյուղ 

Հաղթանակ, 1-ին փող., AM
(442) 08.06.2011
(540)

(511)
դաս 30. պաղպաղակ: 

____________________

(210) 20110575 (111) 17871
(220) 05.05.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 05.05.2021
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(730) «Նատֆուդ» ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան 
50, բն.57, AM, AM

(442) 08.06.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մորեգույն, դեղին, 
փիրուզագույն, մոխրագույն, սպիտակ 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 29. միս, մսամթերք, պահածոյացված 

միս, մսից պատրաստված կիսապատրաստուկներ.
դաս 30. խմորից պատրաստված կիսապա-

տրաստուկներ: 
____________________

(210) 20110627 (111) 17872
(220) 17.05.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 17.05.2021
(730) «Նատֆուդ» ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան 

50, բն.57, AM, AM
(442) 08.06.2011

(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, բաց և մուգ 
կանաչ գունային նամակցությամբ:

(511)
դաս 29. միս, մսամթերք, պահածոյացված 

միս, մսից պատրաստված կիսապատրաստուկներ.
դաս 30. խմորից պատրաստված կիսապատ-

րաստուկներ: 
____________________

(210) 20110628 (111) 17873
(220) 17.05.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 17.05.2021
(730) «Նատֆուդ» ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան 

50, բն.57, AM, AM
(442) 08.06.2011
(540)

(511)
դաս 29. միս, մսամթերք, պահածոյացված       

միս, մսից պատրաստված կիսապատրաստուկներ.
դաս 30. խմորից պատրաստված կիսապատ-

րաստուկներ: 
____________________

(210) 20110629 (111) 17874
(220) 17.05.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 17.05.2021
(730) «Նատֆուդ» ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան 

50, բն.57, AM, AM
(442) 08.06.2011
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կարմիր, 
բաց կանաչ, սպիտակ և սև գունային հա-
մակ ցությամբ:

(511)
դաս 29. միս, մսամթերք, պահածոյացված 

միս, մսից պատրաստված կիսապատրաստուկներ.
դաս 30. խմորից պատրաստված կիսապատ-

րաստուկներ: 
____________________

(210) 20110631 (111) 17875
(220) 17.05.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 17.05.2021
(730) «Նատֆուդ» ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան 

50, բն.57, AM, AM
(442) 08.06.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպի-
տակ, բաց և մուգ կանաչ գունային համակ-
ցությամբ:

(511)
դաս 29. միս, մսամթերք, պահածոյացված 

միս, մսից պատրաստված կիսապատրաստուկներ.
դաս 30. խմորից պատրաստված կիսա-

պատրաստուկներ: 
____________________

(210) 20110632 (111) 17876
(220) 17.05.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 17.05.2021
(730) «Ֆիրմա Սյուզաննա» ՍՊԸ, Երևան, Դավի-

թաշեն 2-րդ թաղ. 34 շ., 52 բն., AM
(442) 08.06.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ, 
նարնջագույն, կարմիր, կապույտ գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 19. բետոն, պեմզաբլոկ: 

____________________

(210) 20110714 (111) 17877
(220) 13.06.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 13.06.2021
(730) «Երկաթե դիմակ» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 

26/23, AM
(442) 22.07.2011
(540)

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

(511)
դաս 43. սրճարան: 

____________________

(210) 20110819 (111) 17878
(220) 06.07.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 06.07.2021
(730) Կարեն Համլետի Աղաջանյան, Երևան, 

Օգանովի 4-րդ շենք, բն. 71, AM
(442) 05.08.2011
(540)
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(526) «ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ», 
«PRIMUS INTER PARES» արտա հայտու-
թյուններն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-

ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության և անհատի պաշտպանության հա-
մար. այլ անձանց կողմից մատուցված անհա-
տական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար: 

____________________

(210) 20110831 (111) 17879
(220) 07.07.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 07.07.2021
(730) Հըրսթ Քմյունիքեյշնզ, Ինք., Դելավերի 

նահանգ, US
(442) 05.08.2011
(540)

(511)
դաս 9. վարկաքարտեր, հաշվեքարտեր, 

վճարաքարտեր և կանխիկի քարտեր. վար կա-
քարտեր (կոդավորված և (կամ) մագնիսական)՝ 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգում 
դրամամիջոցների փոխանցման ժամանակ 
օգտագործելու համար. կանխավճարային կան-
խիկի քարտեր կամ հաշվեքարտեր (կոդավորված 
և (կամ) մագնիսական).

դաս 16. վարկաքարտեր, հաշվեքարտեր, 
վճարաքարտեր և կանխիկի քարտեր (բացա-
ռությամբ կոդավորված կամ մագնիսական 
քարտերի). ճանապարհորդների վճարագրեր.

դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ, 
ֆինանսական գործառնություններ. դրա մա-
վարկային գործառնություններ. բանկային 
ծառայություններ. դրամամիջոցների փոխան-
ցում. Էլեկտրոնային հաշվարկների համա-
կարգում դրամամիջոցների փոխանցման 
ծառայությունների տրամադրում և օնլայն 
ռեժիմում գործարքների անցկացման համար 
հնարավորությունների և պայմանների տրա-

մադրում. սպասարկում վարկաքարտերով, 
հաշվեքարտերով, վճարաքարտերով, կանխիկի 
քարտերով, կանխավճարային կանխիկի քար-
տերով, ճանապարհորդների վճարագրերով 
և ֆինանսական տեղեկատվության ծառա-
յություններ. գործարքներ վարկա քարտերով՝ 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգում. 
սպասարկում վճարային քարտերով՝ էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգում. կանխավճարային 
քարտերի միջոցով կատարված էլեկտրոնային 
վճարումների մշակում:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20110843 (111) 17880
(220) 12.07.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 12.07.2021
(730) Ֆորեվր 21, Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 05.08.2011
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ, այն է՝ շապիկներ, տա-

բատներ, անդրավարտիքներ, գուլպաներ, 
ներքնազգեստ, գլխարկներ, տուֆլիներ, սան-
դալներ, կոշկեղեն, երկարաճիտ կոշիկներ, 
զգեստներ, բլուզներ, կիսաշրջազգեստներ, 
շորտեր, ջինսեր, մանտոներ, վերարկուներ, 
բաճ կոններ, տաբատներ մարզական համա-
զգեստի համար, ֆուֆայկաներ, ֆուտբոլկաներ, 
լողազգեստներ, բիկինիներ, պիժամաներ, ձեռ-
նոցներ, փողկապներ, գոտիներ և պարանոցի 
թաշկինակներ, շարֆեր.

դաս 35. հագուստի, կոշկեղենի, գլխարկ-
ների, պարանոցի թաշկինակների և շարֆերի, 
աքսեսուարների, գոտիների, ձեռնոցների, 
արևային ակնոցների, պայուսակների, դրամա-
պանակների, դրամաքսակների և կանացի 
ձեռնապայուսակների, կոսմետիկական միջոց -
ների, կոսմետիկական գործիքների, հովա-
նոցների, թանկարժեք իրերի, ոսկերչական 
իրերի և ժամացույցների մանրածախ և օնլայն 
առևտրի խանութներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20110922 (111) 17881
(220) 28.07.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 28.07.2021
(730) «Դանաֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 1, 

շին. 55, AM
(442) 20.08.2011
(540)

(526) «ԱՊՏԵԿԻ» (ռուս.) բառն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, բաց և 
մուգ կանաչ, կապույտ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկ ներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համ ար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամն  երի ծեփապատճեններ պատրաս տելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կեն դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամն աբուժական և անասնաբուժական սար -
քեր ու գործիքներ, վերջավորությունների պրո-
թեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու 
համար.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

____________________

(210) 20110923 (111) 17882
(220) 28.07.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 28.07.2021
(730) «Դանաֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 1, 

շին. 55, AM
(442) 20.08.2011
(540)

(526) «ԴԵՂԱՏՈՒՆ» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, բաց և 
մուգ կանաչ, կապույտ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու  -

ժա կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ-
րաստուկ ներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների հա -
մար, մանկական սնունդ. սպեղանալա թեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամն   երի ծեփապատճեններ պատրաս տելու 
նյու  թեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամն աբուժական և անասնաբուժական սար-
քեր ու գործիքներ, վերջավորություն ների պրո-
թեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու 
համար.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անաս-
նաբուժական ծառայություններ. կենդանիների և 
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծա-
ռայություններ. գյուղատնտեսական, այգե գոր-
ծական և անտառաբուծական ծառա յու թյուններ: 

____________________
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(210) 20110999 (111) 17883
(220) 12.08.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 12.08.2021
(730) «Վարժակ» ՍՊԸ, Երևան, Արցախի պող. 

28/15, AM
(442) 07.09.2011
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր: 

____________________

(210) 20111001 (111) 17884
(220) 16.08.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 16.08.2021
(730) «ՄՄՄ ՖՕՕԴ» ՍՊԸ, Արմավիր, գ. Քարա-

կերտ, Բաղրամյան 20, AM
(442) 07.09.2011
(540)

(526) «FOOD» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կա նաչ, 
ոսկեգույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:

(511)
դաս 29. մրգերի և բանջարեղենի պահա-

ծոներ: 
____________________

(210) 20111003 (111) 17885
(220) 16.08.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 16.08.2021
(730) Վեներա Սարկիսովա, Երևան, Ավան-

Առինջ 2/5, բն. 46, AM
(442) 07.09.2011

(540)

(526) Բացի «ՎԵՆԵՐԱ» և «VENERA» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(511)
դաս 44. գեղեցկության սրահ, վարսա-

հարդարում, մատնահարդարում, դիմահար-
դարում: 

____________________

(210) 20111005 (111) 17886
(220) 16.08.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 16.08.2021
(730) «Լաբիրինթ Սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, Կոմի-

տասի 48ա, բն.99, AM
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(442) 22.09.2011
(540)

(526) «PUBS & CAFES» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ 
շագանակագույն, դեղին և սպիտակ գու-
նային համակցությամբ:

(511)
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում: 

____________________

(210) 20111006 (111) 17887
(220) 16.08.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 16.08.2021
(730) «Լաբիրինթ Սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, 

Կոմիտասի 48ա, բն.99, AM
(442) 22.09.2011
(540)

(526) «ԳԱՐԵՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՏՈՐԱՆՆԵՐ ՑԱՆՑ» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ շագա-
նակագույն, դեղին և սպիտակ գու նային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում: 

____________________

(210) 20111017 (111) 17888
(220) 18.08.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 18.08.2021

(730) «Սարգսյան ընդ քամփնի» ՓԲԸ, Երևան, 
Հալաբյան 25, բն. 66, AM

(442) 07.09.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ գույնով:
(511)

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործա րարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործու նեություն գործարարության ասպա րեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ: 

____________________

(210) 20111028 (111) 17889
(220) 20.08.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 20.08.2021
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 22.09.2011
(540)

(511)
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային 

հաղոր դակցական և հեռահաղորդակցական 
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական 
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սար-
քավորումներ. էլեկտրական և էլեկտրո նա յին 
սարքեր և սարքավորումներ՝ բոլորը նախա-
տեսված տվ յալների մշակման, գրանցման, 
պահման, փոխանցման, որոնման, առբերման կամ 
ստացման համար. սարքեր և սարքավորումներ 
ձայնի, պատկերների, տեղեկատվության կամ 
ծածկագրված տվյալների գրանցման, փոխ-
անցման, ուժեղացման կամ վերարտադրման 
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համար. խցիկներ. լուսանկարչական սարքեր, 
գործիքներ և սարքավորանք. պատկերի 
մշակման սարքեր, գործիքներ և սարքավո-
րանք. հեռուստատեսային և ռադիոսարքեր 
և սարքավորումներ. հեռահաղորդակցական, 
ռադիո և հեռուստատեսային հեռարձակման 
հաղորդող և ընդունող սարքեր. հեռարձակված 
կամ հաղորդված ծրագրերին մուտքի ապահով-
ման սարքեր. հոլոգրամներ. համակարգիչ-
ներ. համակարգիչներին կից սարքավորումներ. 
ծրագրավորված տվ յալներ պարունակող 
էլեկտրոնային սխեմաներ. համակարգչային 
ծրագրեր. համակարգչային ծրագրային ար-
տադրանք. տվյալների մագնիսական կրիչներ 
հանդիսացող սկավառակներ, ժապավեններ 
և լարեր. դատարկ և նախապես գրանցված 
մագնիսական քարտեր. տվյալների քարտեր. 
հիշողության քարտեր. բանական քարտեր. 
միկրոպրոցեսորներ պարունակող քարտեր. 
ինտեգրալային սխեմաների քարտեր. նույնա-
կանացման էլեկտրոնային քարտեր. հեռա-
խոսային քարտեր. հեռախոսային վար կա-
քարտեր. վարկաքարտեր. հաշվեքարտեր. 
քարտեր էլեկտրոնային խաղերի համար, 
որոնք նախատեսված են հեռախոսների 
հետ օգտագործման համար. CD ROM-ներ. 
տվյալների մագնիսական, թվային և օպտի-
կական կրիչներ. մագնիսական, թվային 
և օպտիկական տվ յալների գրանցման և 
պահ ման կրիչներ (դատարկ և նախապես 
գրանցված). ինտերնետից տրամադրվող հա-
մա  կարգչային ծրագրային արտադրանք. հա-
մա  կարգչային տվյալների բազաներից կամ 
ինտեր նետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող 
էլեկտրոնային հրատարակություններ (բեռն-
վող). համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ 
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս 
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին 
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոսների 
ծառայության մատուցման համար. համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանք տվյալ-
ների որոնման և առբերման համար. համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանք դեպի 
տվյալների բազաներ, հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ, համակարգչային ցանցեր և 

հայտարարությունների էլեկտրոնային տախ-
տակներ մուտքի ապահովման համար. համա-
կարգչային խաղերի ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային տվ յալների բազաներից 
կամ ինտերնետից տրամադրվող թվային 
երաժշտություն (բեռնվող). MP3 ինտեր-
նետային վեբ–կայքերից տրամադրվող թվա-
յին երաժշտություն (բեռնվող). սարքեր ինտեր-
նետից ստացված երաժշտության նվա-
գարկման համար. MP3 նվագարկիչներ. համա-
կարգչային տվ յալների բազաներից կամ 
ինտերնետից կամ ինտերնետային կայքերից 
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող լուսանկարներ, 
նկարներ, գրաֆիկա, ձայնային ֆայլեր, ֆիլ-
մեր, տեսատվյալներ և ձայնատեսային ծրա-
գրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր և 
սար քա վո րումներ. համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանք հեռահսկման համար. ար-
բանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր. 
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման ար-
բան յակներ. ռադիոհեռախոսային փարոսներ 
և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական լարեր 
և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ. դիմա-
դրության լարեր. էլեկտրոդներ. հեռա հա-
ղորդակցական համակարգեր և կայանքներ. 
հեռախոսային ցանցերի տերմինալներ. հե-
ռա խոսային կոմուտատորներ. հեռահա ղոր-
դակցական ազդանշանի մուտքի, պահման, 
փոխակերպման և մշակման սարքեր. հեռա-
խոսային սարքավորանք. սարքավորանք ֆիքս-
ված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով 
հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող 
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա տերմի-
նալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ ապրանք-
ների և ծառայությունների ցուցադրման և 
պատ վիրման համար. փեյջինգային, ռադիո-
փեյջինգային և ռադիոհեռախոսային սարքեր 
և սարքավորումներ. հեռախոսներ, շարժական 
հեռախոսներ և հեռախոսային լսափողեր. 
ֆաքսիմիլային ապարատներ. անձնական 
թվա յին քարտուղարներ (PDA), էլեկտրոնային 
նոթփեդներ, էլեկտրոնային նոթբուքեր. էլեկ-
տրո նային պլանշետներ. ձեռքի էլեկտրոնային 
սարքեր տվյալների և հաղորդագրություն ների 
անլար ստացման, պահման և (կամ) փոխ-
անցման համար. շարժական էլեկտրոնային 
սարքեր, որոնք հնարավորություն են տալիս 
օգտագործողին հետևելու կամ կառավարելու 
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անձնական տեղեկատվությունը. հեռախոսների 
և հեռախոսային լսափողերի լրասարքեր. հեռա-
խոսների հետ օգտագործվող հարմարիչներ. 
հեռախոսների լիցքավորման սարքեր. գրա-
սեղաններին կամ ավտոմեքենաներում տեղա-
կայված բարձրախոսով սարքեր հեռախոսի 
ավտոմատ օգտագործման համար. ավտոմե-
քենաներում տեղադրվող հեռախոսային 
լսա փողերի հենարաններ. պայուսակներ և 
պատյաններ՝ հատուկ նախատեսված շար-
ժական հեռախոսների և հեռախոսային սար-
քերի ու լրասարքերի պահման և կրման հա-
մար. համակարգչայնացված անձնական քար-
տու ղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոցներ. 
միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. մոդեմ-
ներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ. գլո-
բալ դիրքավորման էլեկտրոնային համա-
կար գեր. նավարկման, հետևման և դիրքա-
վոր ման էլեկտրոնային սար քեր և սարքա-
վորումներ. հսկ ման սարքեր և սարքավորումներ 
(բացառությամբ in-vivo հսկման). ռադիոսարքեր 
և սարքավորումներ. կառավարման, տեստա-
վորման (բացառությամբ in-vivo տեստավորման), 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման) և ուսուցո-
ղական էլեկտրական սարքեր և գործիքներ. 
օպտիկական և էլեկտրաօպտիկական սարքեր և 
գործիքներ. տեսաֆիլմեր. ձայնատեսային սար-
քեր և սարքավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի 
սարքեր և սարքավորումներ. էլեկտրական և 
էլեկտրոնային լրասարքեր և կից սարքավորանք, 
որոնք նախատեսված և հարմարեցված են 
համակարգիչների, ձայնատեսային սարքերի 
և էլեկտրոնային խաղերի սարքերի ու սարքա-
վորումների հետ օգտագործման համար. 
վերոհիշյալ ապրանքների մասեր և կցամասեր.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր-
դակցություն. հեռախոսների, շարժական 
հեռա խոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, 
հաղոր դագրությունների հավաքման և փոխ-
անցման, ռադիոփեյջինգի, հեռախո սա-
կանչի երթուղու փոփոխման, ինքնապատաս-
խանիչի, տեղեկատուի և էլեկտրոնային 
փոստի ծառայություններ. ձայնի, տվյալ ների, 
պատկերների, երաժշտության և տեղեկա-
տվության փոխանցում, տեղ հասցնում և ընդու-
նում. էլեկտրոնային հաղորդագրությունների 
տեղ հասցնում. օնլայն տեղեկատվություն հեռա-
հաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների 

միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալների 
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջոցով. 
արբանյակային կապի ծառայություններ. 
հեռ արձակման ծառայություններ. ռադիո 
կամ հեռուստատեսային ծրագրերի ու ֆիլ-
մերի, հեռուստախանութ ու վեբխանութ 
ծրա գրերի հեռարձակում կամ հաղորդում. 
տեսա տեքստի, տելետեքստի և տվ յալների 
դիտման ծառայություններ. մուլտիմեդիա 
բովանդակության հեռարձակում և տեղ հասց-
նում էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով. տեսահաղորդագրությունների ծա-
ռա յություններ. տեսակոնֆերանսների ծա-
ռա յություններ. տեսահեռախոսների ծառա-
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ 
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի և 
այլ տվ յալների հեռահաղորդակցություն. 
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա-
մադրում. ինտերնետին կամ տվյալների բազա-
ներին հեռահաղորդակցական միացումների կամ 
կապուղիների տրամադրում. օգտագործողնե-
րին ինտերնետ մուտքի տրամադրում (պրովայ-
դերների ծառայություններ). էլեկտրոնային կոն-
ֆերանսների, բանավիճող խմբերի և զրու-
ցասրահների տրամադրում և գործարկում. 
ինտերնետում թվային երաժշտության վեբ-կայ-
քերին մուտքի տրամադրում. ինտերնետում 
MP3 վեբ-կայքերին մուտքի տրամադրում. 
հեռահաղորդակցության միջոցով թվային 
երաժշտության տեղ հասցնում. այլ օպերա-
տորների համար հեռահաղորդակցական 
ենթակառուցվածքներ մուտքի տրամադրում. 
որոնման միջոցների գործարկում և տրամա-
դրում. հեռահաղորդակցական մուտքի ծա-
ռա յություններ. հաղորդագրությունների ու 
պատկերների համակարգչայնացված փոխ-
անցում. հաղորդակցություն համակարգչի 
միջոցով. նորությունների գործակալություն-
ների ծառայություններ. նորությունների և ըն-
թացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների տրամադրման համար 
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների, 
տեղակայման սարքերի կամ մասերի վար-
ձում, վարձույթ և վարձակալություն. վերո-
հիշ յալ  ծառայո ւթ յո ւնների վերաբերյալ 
խորհրդա տվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակցություն: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20111029 (111) 17890
(220) 20.08.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 20.08.2021
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 22.09.2011
(540)

(511)
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային 

հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական 
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական 
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սարքա-
վորումներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքեր 
և սարքավորումներ՝ բոլորը նախատեսված 
տվյալների մշակման, գրանցման, պահման, 
փոխանցման, որոնման, առբերման կամ ստաց-
ման համար. սարքեր և սարքավորումներ 
ձայնի, պատկերների, տեղեկատվության կամ 
ծածկագրված տվ յալների գրանցման, փո-
խանցման, ուժեղացման կամ վերարտադրման 
համար. խցիկներ. լուսանկարչական սարքեր, 
գործիքներ և սարքավորանք. պատկերի 
մշակման սարքեր, գործիքներ և սարքավո-
րանք. հեռուստատեսային և ռադիոսարքեր 
և սարքավորումներ. հեռահաղորդակցական, 
ռադիո և հեռուստատեսային հեռարձակման 
հաղորդող և ընդունող սարքեր. հեռարձակված 
կամ հաղորդված ծրագրերին մուտքի ապահով-
ման սարքեր. հոլոգրամներ. համակարգիչներ. 
համակարգիչներին կից սարքավորումներ. 
ծրագրավորված տվ յալներ պարունակող 
էլեկտրոնային սխեմաներ. համակարգչային 
ծրագրեր. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք. տվյալների մագնիսական կրիչներ 
հանդիսացող սկավառակներ, ժապավեններ 
և լարեր. դատարկ և նախապես գրանցված 
մագնիսական քարտեր. տվյալների քարտեր. 
հիշողության քարտեր. բանական քարտեր. 
միկրոպրոցեսորներ պարունակող քարտեր. 
ինտեգրալա յին  սխեմաների  քարտեր . 
նույնականացման էլեկտրոնային քարտեր. 
հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային վար-
կաքարտեր. վարկաքարտեր. հաշվեքար-
տեր. քարտեր էլեկտրոնային խաղերի համար, 
որոնք նախատեսված են հեռախոսների 
հետ օգտագործման համար. CD ROM-ներ. 
տվյալների մագնիսական, թվային և օպտի-
կական կրիչներ. մագնիսական, թվային 

և օպտիկական տվ յալների գրանցման և 
պահ ման կրիչներ (դատարկ և նախապես 
գրանցված). ինտերնետից տրամադրվող հա-
մա կարգչային ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ 
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող 
էլեկտրոնային հրատարակություններ (բեռնվող). 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ 
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս 
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցե րին 
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսա կոնֆերանսների և տեսահեռախոս-
ների ծառա յության մատուցման համար. 
համա  կարգչային ծրագրային արտադրանք 
տվյալների որոնման և առբերման համար. հա-
մա կարգչային ծրագրային արտադրանք դեպի 
տվյալների բազաներ, հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ, համակարգչային ցան-
ցեր և հայտարարությունների էլեկտրոնային 
տախ տակներ մուտքի ապահովման համար. 
համակարգչային խաղերի ծրագրային արտա-
դրանք. համակարգչային տվյալների բազա-
ներից կամ ինտերնետից տրամադրվող թվա-
յին երաժշտություն (բեռնվող). MP3 ինտեր-
նետային վեբ–կայքերից տրամադրվող թվա-
յին երաժշտություն (բեռնվող). սարքեր ինտեր-
նետից ստացված երաժշտության նվա գարկ-
ման համար. MP3 նվագարկիչներ. համա-
կարգչային տվյալների բազաներից կամ ին-
տերնետից կամ ինտերնետային կայքերից 
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող լուսանկարներ, 
նկարներ, գրաֆիկա, ձայնային ֆայլեր, ֆիլ-
մեր, տեսատվյալներ և ձայնատեսային ծրա-
գրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր և 
սարքավորումներ. համակարգչային ծրա-
գրա յին արտադրանք հեռահսկման համար. 
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր. 
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման 
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոս-
ներ և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական 
լարեր և մալուխներ. օպտիկական մալուխ-
ներ. դիմադրության լարեր. էլեկտրոդներ. 
հեռա հաղորդակցական համակարգեր և 
կայանքներ. հեռախոսային ցանցերի տեր-
մի նալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ. 
հեռա հաղորդակցական ազդանշանի մուտքի, 
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պահման, փոխակերպման և մշակման սարքեր. 
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք 
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով 
հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող 
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա տեր-
մինալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ ապ-
րանքների և ծառայությունների ցուցադրման 
և պատվիրման համար. փեյջինգային, ռադիո-
փեյջինգային և ռադիոհեռախոսային սարքեր 
և սարքավորումներ. հեռախոսներ, շարժական 
հեռախոսներ և հեռախոսային լսափողեր. 
ֆաքսիմիլային ապարատներ. անձնական թվա-
յին քարտուղարներ (PDA), էլեկտրոնային նոթ-
փեդներ, էլեկտրոնային նոթբուքեր. էլեկտրոնային 
պլանշետներ. ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր 
տվյալների և հաղորդագրությունների անլար 
ստացման, պահման և (կամ) փոխանցման 
համար. շարժական էլեկտրոնային սարքեր, 
որոնք հնարավորություն են տալիս օգտա-
գործողին հետևելու կամ կառավարելու անձ-
նական տեղեկատվությունը. հեռախոսների և 
հեռախոսային լսափողերի լրասարքեր. հեռա-
խոսների հետ օգտագործվող հարմարիչներ. 
հեռախոսների լիցքավորման սարքեր. գրա-
սեղաններին կամ ավտոմեքենաներում տեղա-
կայված բարձրախոսով սարքեր հեռախոսի 
ավտոմատ օգտագործման համար. ավտո-
մեքենաներում տեղադրվող հեռախոսային 
լսափողերի հենարաններ. պայուսակներ և 
պատյաններ՝ հատուկ նախատեսված շար-
ժական հեռախոսների և հեռախոսային սար-
քերի ու լրասարքերի պահման և կրման հա-
մար. համակարգչայնացված անձնական քար-
տուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոցներ. 
միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. մոդեմ-
ներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ. գլո-
բալ դիրքավորման էլեկտրոնային համա-
կար գեր. նավարկման, հետևման և դիր քա-
վորման էլեկտրոնային սարքեր և սարքա-
վորումներ. հսկման սարքեր և սարքավորումներ 
(բացառությամբ in-vivo հսկման). ռադիոսար-
քեր և սարքավորումներ. կառավարման, 
տեստավորման (բացառությամբ in-v ivo 
տես տա վորման), ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական 
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և էլեկ-
տրա օպտիկական սարքեր և գործիքներ. 
տեսաֆիլմեր. ձայնատեսային սարքեր և 

սարքավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի 
սար քեր և սարքավորումներ. էլեկտրական և 
էլեկտրոնային լրասարքեր և կից սարքավորանք, 
որոնք նախատեսված և հարմարեցված են 
համակարգիչների, ձայնատեսային սարքերի 
և էլեկտրոնային խաղերի սարքերի ու սարքա-
վորումների հետ օգտագործման համար. 
վերոհիշյալ ապրանքների մասեր և կցամասեր.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր-
դակցություն. հեռախոսների, շարժական 
հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, 
հաղոր դագրությունների հավաքման և փոխ-
ա նցման, ռադիոփեյջինգի, հեռախոսականչի 
երթուղու փոփոխման, ինքնապատասխանիչի, 
տեղեկատուի և էլեկտրոնային փոստի ծառայու-
թյուններ. ձայնի, տվյալների, պատկերների, 
երաժշտության և տեղեկատվության փոխանցում, 
տեղ հասցնում և ընդունում. էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների տեղ հասցնում. օնլայն 
տեղեկատվություն հեռահաղորդակցության 
վերաբերյալ. տվ յալների միջփոխանակման 
ծառայություններ. տվ յալների փոխանցում 
հեռահաղորդակցության միջոցով. արբան յա-
կային կապի ծառայություններ. հեռարձակման 
ծառայություններ. ռադիո կամ հեռուստատեսային 
ծրագրերի ու ֆիլմերի, հեռուստախանութ ու 
վեբխանութ ծրագրերի հեռարձակում կամ 
հաղոր դում. տեսատեքստի, տելետեքստի և 
տվյալ ների դիտման ծառայություններ. մուլտի-
մեդիա բովանդակության հեռարձակում և տեղ 
հասցնում էլեկտրոնային հաղորդակցական 
ցանցերի միջոցով. տեսահաղորդագրություն-
ների ծառայություններ. տեսակոնֆերանսների 
ծառայություններ. տեսահեռախոսների ծառա-
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ 
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի և այլ 
տվյալների հեռահաղորդակցություն. օգտա-
գործողներին ինտերնետ մուտքի տրամադրում. 
ինտերնետին կամ տվ յալների բազաներին 
հեռահաղորդակցական միացումների կամ 
կապուղիների տրամադրում. օգտագործողներին 
ինտերնետ մուտքի տրամադրում (պրովայդեր-
ների ծառայություններ). էլեկտրոնային կոնֆե-
րանսների, բանավիճող խմբերի և զրուցա-
սրահների տրամադրում և գործարկում. ինտեր-
նետում թվային երաժշտության վեբ-կայ-
քերին մուտքի տրամադրում. ինտերնետում 
MP3 վեբ-կայքերին մուտքի տրամադրում. 
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հեռահաղորդակցության միջոցով թվային 
երաժշտության տեղ հասցնում. այլ օպերատ-
որների համար հեռահաղորդակցական 
ենթա կառուցվածքներ մուտքի տրամադրում. 
որոն ման միջոցների գործարկում և տրա-
մադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի 
ծառայություններ. հաղորդագրությունների 
ու պատկերների համակարգչայնացված փո-
խանցում. հաղորդակցություն համակարգչի 
միջոցով. նորությունների գործակալություն-
ների ծառայություններ. նորությունների և 
ընթա ցիկ իրադարձությունների վերաբերյալ 
տեղե կատվության փոխանցում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների տրամադրման համար 
օգտագործվող սարքերի, սարքավորում-
ների, տեղակայման սարքերի կամ մասերի 
վարձում, վարձույթ և վարձակալություն. 
վերո հիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակցություն:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20111030 (111) 17891
(220) 20.08.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 20.08.2021
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 22.09.2011
(540)

(511)
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային 

հաղոր դակցական և հեռահաղորդակցական 
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական 
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սարքա-
վորումներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային սար-
քեր և սարքավորումներ՝ բոլորը նախատեսված 
տվյալների մշակման, գրանցման, պահման, 
փոխանցման, որոնման, առբերման կամ ստաց-
ման համար. սարքեր և սարքավորումներ 
ձայնի, պատկերների, տեղեկատվության կամ 
ծածկագրված տվյալների գրանցման, փոխ-
անցման, ուժեղացման կամ վերարտադրման 
համար. խցիկներ. լուսանկարչական սարքեր, 
գործիքներ և սարքավորանք. պատկերի մշակ-
ման սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք. 
հեռուստատեսային և ռադիոսարքեր և սարքա-

վորումներ. հեռահաղորդակցական, ռադիո և 
հեռուստատեսային հեռարձակման հաղորդող 
և ընդունող սարքեր. հեռարձակված կամ 
հաղորդված ծրագրերին մուտքի ապահովման 
սարքեր. հոլոգրամներ. համակարգիչներ. 
համակարգիչներին կից սարքավորումներ. 
ծրագրավորված տվյալներ պարունակող էլեկ-
տրոնային սխեմաներ. համակարգչային ծրագրեր. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
տվյալների մագնիսական կրիչներ հանդիսացող 
սկավառակներ, ժապավեններ և լարեր. դատարկ 
և նախապես գրանցված մագնիսական քար-
տեր. տվյալների քարտեր. հիշողության քարտեր. 
բանական քարտեր. միկրոպրոցեսորներ պարու-
նակող քարտեր. ինտեգրալային սխեմաների 
քարտեր. նույնականացման էլեկտրոնային 
քարտեր. հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային 
վարկաքարտեր. վարկաքարտեր. հաշվեքար-
տեր. քարտեր էլեկտրոնային խաղերի համար, 
որոնք նախատեսված են հեռախոսների 
հետ օգտա գործման համար. CD ROM-ներ. 
տվյալների մագնիսական, թվային և օպտի-
կական կրիչներ. մագնիսական, թվային 
և օպտիկական տվ յալների գրանցման և 
պահման կրիչներ (դատարկ և նախապես 
գրանց ված). ինտերնետից տրամադրվող 
համա կարգչային ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ 
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող 
էլեկտրոնային հրատարակություններ (բեռնվող). 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ 
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս 
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցե-
րին և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրա-
յին արտադրանք հեռուստակոնֆերանս ների, 
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոս ների 
ծառայության մատուցման համար. համա -
կարգչային ծրագրային արտադրանք տվյալ-
ների որոնման և առբերման համար. հա մա-
կարգչային ծրագրային արտադրանք դեպի 
տվյալների բազաներ, հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ, համակարգչային ցանցեր 
և հայտարարությունների էլեկտրոնային 
տախ տակներ մուտքի ապահովման համար. 
համա կարգչային  խաղերի ծրագրային 
արտա դրանք. համակարգչային տվ յալների 
բազաներից կամ ինտերնետից տրամադրվող 
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թվային երաժշտություն (բեռնվող). MP3 
ինտերնետային վեբ–կայքերից տրամադրվող 
թվային երաժշտություն (բեռնվող). սարքեր 
ինտերնետից ստացված երաժշտության 
նվագարկման համար. MP3 նվագարկիչներ. 
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ 
ինտերնետից կամ ինտերնետային կայքերից 
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող լուսանկարներ, 
նկարներ, գրաֆիկա, ձայնային ֆայլեր, ֆիլ-
մեր, տեսատվյալներ և ձայնատեսային ծրա-
գրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր և 
սար քա վորումներ. համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանք հեռահսկման համար. 
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր. 
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման ար-
բանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոսներ 
և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական լարեր 
և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ. 
դիմա դրության լարեր. էլեկտրոդներ. հեռա-
հաղորդակցական համակարգեր և կա-
յանքներ. հեռախոսային ցանցերի տեր մի նալ-
ներ. հեռախոսային կոմուտատորներ. հեռա-
հա ղորդակցական ազդանշանի մուտքի, պահ-
ման, փոխակերպման և մշակման սարքեր. 
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք 
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով 
հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող 
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա տերմի-
նալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ ապրանք-
ների և ծառայությունների ցուցադրման և 
պատ վիրման համար. փեյջինգային, ռադիո-
փեյջինգային և ռադիոհեռախոսային սարքեր 
և սարքավորումներ. հեռախոսներ, շարժական 
հեռախոսներ և հեռախոսային լսափողեր. 
ֆաքսիմիլային ապարատներ. անձնական 
թվային քարտուղարներ (PDA), էլեկտրոնային 
նոթփեդներ, էլեկտրոնային նոթբուքեր. էլեկ-
տրոնային պլանշետներ. ձեռքի էլեկտրոնային 
սարքեր տվ յալների և հաղորդագրություն-
ների անլար ստացման, պահման և (կամ) փո-
խանցման համար. շարժական էլեկտրոնային 
սարքեր, որոնք հնարավորություն են տալիս 
օգտագործողին հետևելու կամ կառավարելու 
անձնական տեղեկատվությունը. հեռախոսների 
և հեռախոսային լսափողերի լրասարքեր. հեռա-
խոսների հետ օգտագործվող հարմարիչներ. 
հեռախոսների լիցքավորման սարքեր. գրա-
սեղաններին կամ ավտոմեքենաներում տեղա-

կայված բարձրախոսով սարքեր հեռախոսի 
ավտոմատ օգտագործման համար. ավտո-
մեքենաներում տեղադրվող հեռախոսային 
լսափողերի հենարաններ. պայուսակներ և 
պատ յաններ՝ հատուկ նախատեսված շար-
ժական հեռախոսների և հեռախոսային սար-
քերի ու լրասարքերի պահման և կրման 
համար. համակարգչայնացված անձնական 
քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոցներ. 
միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. մոդեմ-
ներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ. գլո-
բալ դիրքավորման էլեկտրոնային համա-
կար գեր. նավարկման, հետևման և դիրքա-
վորման էլեկտրոնային սարքեր և սարքա-
վորումներ. հսկման սարքեր և սարքավորումներ 
(բացառությամբ in-vivo հսկման). ռադիոսարքեր 
և սարքավորումներ. կառավարման, տեստա-
վորման (բացառությամբ in-vivo տեստավորման), 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման) և ուսու-
ցողական էլեկտրական սարքեր և գործիքներ. 
օպտիկական և էլեկտրաօպտիկական սարքեր և 
գործիքներ. տեսաֆիլմեր. ձայնատեսային սար-
քեր և սարքավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի 
սարքեր և սարքավորումներ. էլեկտրական և 
էլեկտրոնային լրասարքեր և կից սարքավորանք, 
որոնք նախատեսված և հարմարեցված են 
համակարգիչների, ձայնատեսային սարքերի 
և էլեկտրոնային խաղերի սարքերի ու սարքա-
վորումների հետ օգտագործման համար. վերո-
հիշյալ ապրանքների մասեր և կցամասեր.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր-
դակցություն. հեռախոսների, շարժական 
հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, 
հաղոր դագրությունների հավաքման և փոխ-
անց  ման, ռադիոփեյջինգի, հեռախո սականչի 
երթուղու փոփոխման, ինքնա պատաս խա-
նիչի, տեղեկատուի և էլեկտրոնային փոստի 
ծառայություններ. ձայնի, տվյալների, պատկեր-
ների, երաժշտության և տեղեկատվության 
փոխանցում, տեղ հասցնում և ընդունում. 
էլեկ տրո նային հաղորդագրությունների տեղ 
հասցնում. օնլայն տեղեկատվություն հեռահա-
ղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների միջ-
փոխանակման ծառայություններ. տվյալների 
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջոցով. 
արբանյակային կապի ծառայություններ. հեռ-
արձակման ծառայություններ. ռադիո կամ 
հեռուստատեսային ծրագրերի ու ֆիլ մերի, 
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հեռուստախանութ ու վեբխանութ ծրա գրե-
րի հեռարձակում կամ հաղորդում. տեսա-
տեքստի, տելետեքստի և տվյալների դիտման 
ծառայություններ. մուլտիմեդիա բովան-
դակության հեռարձակում և տեղ հասցնում 
էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով. տեսահաղորդագրությունների 
ծառա յություններ. տեսակոնֆերանսների 
ծառայություններ. տեսահեռախոսների ծա-
ռա յու թյուններ. տեղեկատվության (ներառյալ 
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի և այլ 
տվյալների հեռահաղորդակցություն. օգտա-
գործողներին ինտերնետ մուտքի տրամադրում. 
ինտերնետին կամ տվ յալների բազաներին 
հեռա հաղորդակցական միացումների կամ կա-
պուղիների տրամադրում. օգտագործողներին 
ինտերնետ մուտքի տրամադրում (պրովայդեր-
ների ծառայություններ). էլեկտրոնային կոնֆե-
րանսների, բանավիճող խմբերի և զրուցա սրահ-
ների տրամադրում և գործարկում. ինտերնետում 
թվային երաժշտության վեբ-կայքերին մուտքի 
տրամադրում. ինտերնետում MP3 վեբ-կայքերին 
մուտքի տրամադրում. հեռահաղորդակցության 
մի  ջոցով թվային երաժշտության տեղ հասցնում. այլ 
օպերատորների համար հեռահաղորդակցական 
ենթակառուցվածքներ մուտքի տրամադրում. 
որոնման միջոցների գործարկում և տրա-
մա դրում. հեռահաղորդակցական մուտքի 
ծառա յություններ. հաղորդագրությունների ու 
պատկերների համակարգչայնացված փոխ-
անցում. հաղորդակցություն համակարգչի միջո-
ցով. նորությունների գործակալությունների 
ծառայություններ. նորությունների և ընթա-
ցիկ իրադարձությունների վերաբերյալ տե-
ղե կատվության փոխանցում. վերոհիշյալ 
ծառա յությունների տրամադրման համար օգ-
տագործվող սարքերի, սարքավորումների, 
տեղակայման սարքերի կամ մասերի վար ձում, 
վարձույթ և վարձակալություն. վերո հիշյալ ծա-
ռայությունների վերաբերյալ խորհրդատվություն, 
տեղեկատվություն և խորհրդակցություն:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20111031 (111) 17892
(220) 22.08.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 22.08.2021

(730) «Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 
Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան, շենք 19, AM

(442) 22.09.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու-

ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպա տակների 
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման  ն յ ո ւթեր .  ախտահանի չ 
միջոցներ. վնասատու կենդա նիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆուն գիցիդներ, հերբիցիդներ: 

____________________

(210) 20111032 (111) 17893
(220) 22.08.2011 (151) 13.12.2011
 (181) 22.08.2021
(730) «Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 

Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան, շենք 19, AM
(442) 22.09.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկ ներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ: 

____________________

(210) 20101717 (111) 17894
(220) 24.11.2010 (151) 19.12.2011
 (181) 24.11.2020
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(730) «Մերիդիան թրեվլ» ՍՊԸ, 0084, Երևան, 
Շերամի 108/3, AM

(442) 10.03.2011
(540)

(526) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, 
նարնջա գույն և մոխրագույն գունային հա-
մակ ցությամբ:

(591) «TRAVEL» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում: 

____________________

(210) 20101776 (111) 17895
(220) 02.12.2010 (151) 19.12.2011
 (181) 02.12.2020
(730) «Ջեմուլիկ» ՍՊԸ, Երևան, Միչուրինի 24, AM
(442) 22.12.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց կանաչ, 
դե ղին, մուգ և բաց կարմիր գունային հա-
մակ ցությամբ:

(511)
դաս 43. խորտկարան։ 

____________________

(210) 20101814 (111) 17896
(220) 14.12.2010 (151) 19.12.2011
 (181) 14.12.2020
(730) Թիբոթեք ֆարմասյութիքըլզ, IE
(442) 23.02.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101815 (111) 17897
(220) 14.12.2010 (151) 19.12.2011
 (181) 14.12.2020
(730) Թիբոթեք ֆարմասյութիքըլզ, IE
(442) 23.02.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20110518 (111) 17898
(220) 21.04.2011 (151) 19.12.2011
 (181) 21.04.2021
(730) Էվըսենթ Հանթսվիլ Քորփ., US
(442) 05.08.2011
(540)

(511)
դաս 9. տվյալների մշակման և պահպանման 

կենտրոնի ենթակառուցվածքային կառավար-
ման ծրագրային արտադանք. նյութական ակ-
տիվներին հետևող ծրագրային արտադանք. 
ծրագրային ապահովում տվյալների մշակման 
կենտրոնի օգտագործման և արդյունավետու-
թյան վերլուծության համար. ծրագրային 
ապա հովում գույքագրման և պլանավորման 
համար. ծրագրային արտադանք ակտիվների 
ավտոմատացման և մոնիտորինգի համար. 
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տեսատվյալների մոդելավորման ծրագրային 
արտադանք. սարքավորումներ. ներկառուցված 
ծրագրային արտադրանք և սարքավորումներ. 
փոխարկիչներ. փոխանցման փոխարկիչներ. հո-
սանքի (էներգամատակարարման) աղբյուրներ. 
անխափան սնուցման (էներգամատակարար-
ման) աղբյուրներ. հովացման համակարգեր. 
գեր լարումը սահմանափակող (զսպող) միջոցներ. 
համակարգչային և ցանցային սարքավորումների 
տեղադրման համար նախատեսված ստենդներ 
(հարմարանքներ, դարակներ). սերվերներ. 
բջջային, կոմպակտ սերվերներ. վիրտուալ սեր-
վերներ; սերվերների համար նախատեսված 
ստենդներ (դարակներ). մարտկոցներ. էլեկտրա-
էներգիայի բաշխիչ բլոկներ. սարքեր և միջոցներ 
կառավարման, վերահսկման և կարգավորման 
համար. հրդեհային պոմպերի վերահսկիչ սար-
քեր. համակարգային բլոկներ համակարգիչների 
համար. կառավարման վահանակներ և կառա-
վարակետեր. հեղուկաբյուրեղային էկրա-
նով կառավարակետեր և կառավարման 
վահանակներ. տեղեկատվության կառա-
վարման համակարգեր. մոդուլներ. հզորու-
թյան կարգավորիչներ. օդափոխիչների կա-
ռա վարման համակարգեր. լողաթավոր դռներ. 
մոնիտորներ. էներգիայի գերլարու մից պաշտ-
պանող սարքեր. տվյալների մշակման և պահ-
պանման կենտրոնում կիրառվող տեղեկա-
տվության կառավարման համակարգեր, այդ 
թվում՝ համակարգիչներ, համակարգչային 
սար քավորումներ և ծրագրային արտադրանք. 
ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման հա-
մակարգեր (HVAC/R) տվյալների մշակման և 
պահպանման կենտրոններում և համակարգչա-
յին սրահներում օգտագործելու համար, ինչ-
պես նաև սերվերների սարքավորումների և 
ծրագրային արտադրանքի, ներկառուցված 
ծրագրային արտադրանքի և սարքավորումն երի. 
փոխարկիչների. փոխանցման փոխարկիչների. 
գերլարումը սահմանափակող(զսպող) միջոց-
ների, էներգահամակարգերի անխափան 
սնուց ման (էներգամատակարարման) աղբյուր-
ների, համակարգիչների համար համա-
կար գային բլոկների, մարտկոցների, կառա-
վարման միջոցների, հրդեհային պոմպերի 
վերահսկիչ սարքերի. էլեկտրաէներգիայի բաշ-
խիչ բլոկների, հեղուկաբյուրեղային էկրա նով 
կառավարակետերի և կառավարման վահա-
նակների հետ օգտագործելու համար.

դաս 11. HVAC/R, բնապահպանական վերա-
հսկման սարքավորում, սառեցնող սարքա-
վորումներ, կոմպրեսորներ, չոր սառեցուցիչներ, 
օդորակիչներ.

դաս 35. համակարգչային ծրագրային 
ապա հովման տարածում.

դաս 37. ենթակառուցվածքների և տվյալ-
ների կենտրոնների համակարգերի և սար-
քավորումների սպասարկում և վերանորոգում

դաս 38. հեռահաղորդակցության ծառա-
յություններ.

դաս 42. ենթակառուցվածքային մոնի-
տորինգ, չափագրում և կառավարում. էներգիայի 
մոնիտորինգ, կառավարում և չափագրում, 
մասնավորապես՝ էլեկտրաէներգիայի չափում 
և մոնիտորինգ. տվյալների կենտրոնի մոնի-
տորինգ և կառավարում. համակարգչային 
ծառայություններ, այն է` կայքերի մոնիտո րինգ, 
սարքավորումների մոնիտորինգ, համա կարգերի 
մոնիտորինգ, տարածական քարտե զագրում, 
ինչպես նաև տեղեկատվական ու տեխնո-
լոգիական ծառայություններ. խորհրդատվական 
ծառայություններ. համակարգչային ծառայու-
թյուններ, այն է` համակարգչային ծրագրային 
ապահովումը որպես ծառայություն. տվյալների 
մշակման ծառայություններ. առցանց ոչ բեռնվող 
ծրագրային ապահովման օգտագործման տրա-
մադրում: 
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20110526 (111) 17899
(220) 22.04.2011 (151) 19.12.2011
 (181) 22.04.2021
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 22.06.2011
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ):

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110530 (111) 17900
(220) 22.04.2011 (151) 19.12.2011
 (181) 22.04.2021
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(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 22.06.2011
(540)

(511)
դաս 12. շարժիչային տրանսպորտային 

միջոցների շարժիչներ, փոխհաղորդակներ, 
կախոցներ, մեղմիչներ, տանող (բանեցնող) 
լիսեռներ, արգելակներ, դողեր, անիվներ. 
շարժիչային տրանսպորտային միջոցների 
կոր պուսային մասեր, ներառյալ՝ բեռնատեղի 
կափարիչների վրայի սպոյլերներ, պաշտպանիչ 
վահանակներ, թևի կամ անվային կամարի 
լայնիչներ, բեռնատար ավտոմեքենայի բազայի 
սահմաններում կողային ջրահոսիչներ, առջևի 
քամու բաժանարարներ, կողային լծակների 
վահաններ և լծակների վահանների երկարիչներ, 
սպոյլերներ, ռադիատորի երեսպատվածքներ, 
ռադիատորի երեսպատվածքների սպոյլերներ 
և կափարիչներ. ուժային փոխանցիչի կառա-
վարման բլոկներ, որոնք օգտագործվում են 
շարժիչի ֆունկցիաները վերահսկելու համար և 
վառքի առաջանցման կայանքներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20110557 (111) 17901
(220) 28.04.2011 (151) 19.12.2011
 (181) 28.04.2021
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 22.06.2011
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ):

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110587 (111) 17902
(220) 06.05.2011 (151) 19.12.2011
 (181) 06.05.2021

(730) Արկոր Էս.Էյ.Այ.Սի, AR
(442) 22.07.2011
(540)

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրու շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց:
(740) Ռ. Մանասերյան

____________________

(210) 20110597 (111) 17903
(220) 10.05.2011 (151) 19.12.2011
 (181) 10.05.2021
(730) Ավանթա Հոլդինգս Լիմիթիդ, IN
(442) 22.07.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ 
և մոխրագույն գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 35. գործարարության կազմակերպում և 

կառավարում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում. օֆիսային գործու-
նեություն. խորհրդատվություն գործարարության 
ասպարեզում. տեղեկատվություն գործարա- 
րության ասպարեզում, հետազոտություններ 
գործարարության ասպարեզում, ներմուծում, 
արտա հանում, մարկետինգ, գործերի վա րում 
գործարարության ասպարեզում, գործառ-
նություններ գործարարության ասպարեզում:
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20110647 (111) 17904
(220) 24.05.2011 (151) 19.12.2011
 (181) 24.05.2021
(730) Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US
(442) 07.07.2011
(540)

(511)
դաս 21. կենցաղային կամ խոհանոցային 

կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ ներկարարական 
վրձինների). ատամի խոզանակներ. խոզա-
նակների պատրաստման համար նյութեր. իրեր 
մաքրման նպատակների համար. պողպատյա 
տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի մշակ ված 
ապակի (բացառությամբ շինարարական 
ապակու). ապակյա, հախճապակյա և ճենա-
պակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20110681 (111) 17905
(220) 31.05.2011 (151) 19.12.2011
 (181) 31.05.2021
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 22.07.2011
(540)

(511)
դաս 9. էլեկտրոնային ինտերֆեյսի մո դուլ, 

որը վաճառվում է որպես ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների անբաժանելի մաս՝ 
ձեռքի էլեկտրոնային սարքերի լարով և անլար 
ինտեր ֆեյսի համար. շարժական (բջջային) 
հեռախոսների ծրագրային արտադրանք, որը 
հնարավորություն է տալիս օգտագործողներին 
հեռակառավարել շարժիչային տրանսպոր-
տային միջոցի ֆունկցիաները, այդ թվում՝ 
տրանսպորտային միջոցների դռների բացելը 
և փակելը, տրանսպորտային միջոցների շար-
ժիչի գործարկումը կամ անջատումը. հեռա-
կառավարման միջոցով ստուգել շարժիչային 
տրանսպորտային միջոցի կառավարման 
համակարգերի կարգավիճակը, ներառյալ՝ շար-
ժիչի յուղի ժամկետը, վառելիքի մակարդակը, 
դողերի ճնշումը և կուտակիչների մարտկոցի 
լիցքը և միանալ կենտրոն օգնության համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20110731 (111) 17906
(220) 16.06.2011 (151) 19.12.2011
 (181) 16.06.2021
(730) Նարեկ Շիրվանյան, Երևան, Ազատության 

25 շ., բն.20, AM
(442) 22.07.2011
(540)

(526) «STOM» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

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

(511)
դաս 44. ստոմատոլոգիական գործու-

նեություն: 
____________________

(210) 20110758 (111) 17907
(220) 21.06.2011 (151) 19.12.2011
 (181) 21.06.2021
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US
(442) 05.08.2011
(310) 2011714271    (320) 10.05.2011    (330) RU
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ, ծխախոտային արտա-

դրանք, սիգարետներ, ծխելու պիտույքներ, 
վառիչներ, լուցկի:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20110780 (111) 17908
(220) 24.06.2011 (151) 19.12.2011
 (181) 24.06.2021
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) 

Լիմիթիդ, GB
(442) 05.08.2011
(540)
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(511)
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա-

խոտային արտադրանք. վառիչներ. լուցկի. 
ծխելու պիտույքներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20110798 (111) 17909
(220) 28.06.2011 (151) 19.12.2011
 (181) 28.06.2021
(730) «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 

Հայանիստ, АМ
(442) 22.07.2011
(540)

(526) Բացի «GLADIATOR» և «ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ» 
բառերից մնացած տարրերն ինքնուրույն 
պահ պա նության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կարմիր, 
սպիտակ, դեղին, սև, կապույտ, կանաչ, 
արծաթագույն գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20110811 (111) 17910
(220) 30.06.2011 (151) 19.12.2011
 (181) 30.06.2021
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US
(442) 05.08.2011
(310) M201100605   (320) 26.01.2011   (330) RO

(540)

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

տային արտադրանք, վառիչներ. լուցկի, ծխելու 
պիտույքներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20110876 (111) 17911
(220) 18.07.2011 (151) 19.12.2011
 (181) 18.07.2021
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 22.09.2011
(540)

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. օծանելիք, 

օդեկոլոններ, անուշաբույր ջուր և անուշաբույր 
արտադրանք անձնական օգտագործման հա-
մար. մաշկի խնամքի համար դեղերով չտոգորված 
միջոցներ. դեղերով չտոգորված արդուզարդի 
պարագաներ անձնական օգտագործման հա-
մար. մարմնի օճառներ և մաքրող միջոցներ. 
արևայրուքի համար նախատեսված միջոցներ. 
եթերային յուղեր անձնական օգտագործման 
համար. մազերի խնամքի միջոցներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20110896 (111) 17912
(220) 22.07.2011 (151) 19.12.2011
 (181) 22.07.2021
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ-

վեննոստյու «Յունայթիդ Բեյքերս», RU
(442) 07.09.2011
(540)

(511)
դաս 30. հացահատիկային մթերք, հացա-

հատիկային մթերք նախաճաշի համար, հացա-
հատիկի հիմքով խորտիկներ. սննդային հա-
ցա հատիկային բրիկետացված սալիկներ. 
թխվածքաբլիթներ, գալետներ. կրեկերներ. 
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գրանոլա. գրանոլայի բրիկետացված սալիկներ. 
գրանոլայի հիմքով մթերք. մյուսլի. մյուսլիի 
բրիկետացված սալիկներ. մյուսլիի հիմքով 
մթերք. վարսակի ալյուր:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20110905 (111) 17913
(220) 25.07.2011 (151) 19.12.2011
 (181) 25.07.2021
(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, ք. 

Երևան, Արաբկիրի 29, տ. 13/1, AM
(442) 20.08.2011
(540)

(511)
դաս 32. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 

օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20110916 (111) 17914
(220) 28.07.2011 (151) 19.12.2011
 (181) 28.07.2021
(730) «Լիկվոր» ՓԲԸ, Երևան, Մարգարյան 6, AM
(442) 07.09.2011
(540)

(511)
դաս 5. ակնաբուժական պատրաստուկներ:

(740) Ռ. Քալաշյան
____________________

(210) 20110951 (111) 17915
(220) 04.08.2011 (151) 19.12.2011
 (181) 04.08.2021
(730) Ամերիքն Էքսպրեսս Մարքեթինգ ընդ 

Դիվելփմնթ Քորփ., US
(442) 07.09.2011
(540)

(511)
դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ, 

այն է՝ վարկային և վճարային քարտերով սպա-
սարկում:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20111056 (111) 17916
(220) 23.08.2011 (151) 19.12.2011
 (181) 23.08.2021
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB
(442) 22.09.2011
(540)

(526) «SUPERSLIMS» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 

մախորկա. ծխելու ծխախոտ, չիբուխի ծխախոտ, 
ինքնափաթթուկի ծխախոտ կամ սիգարետների 
և պապիրոսների լցման ծխախոտ, ծամելու 
ծխախոտ, ծխախոտ (սնուս). սիգարետներ, 
պա պիրոսներ, սիգարներ, սիգարիլներ. ծխելու 
նյու թեր, որոնք վաճառվում են առանձին կամ 
ծխախոտի հետ խառնուրդում ոչ բժշկական կամ 
բուժական նպատակների համար. քթախոտ. 
ծխելու պիտույքներ, ընդգրկված 34-րդ դասում. 
սիգարետի և պապիրոսի թուղթ. սիգարետի և 
պապիրոսի պարկուճներ. լուցկի:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________
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(210) 20111092 (111) 17917
(220) 05.09.2011 (151) 19.12.2011
 (181) 05.09.2021
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա-

րատի մարզ, գյուղ Արարատ, Րաֆֆու 19, AM
(442) 22.09.2011
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

____________________

(210) 20111097 (111) 17918
(220) 05.09.2011 (151) 19.12.2011
 (181) 05.09.2021
(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստա-

ընկե րություն» ՓԲԸ, Երևան, Նորքի 47, 
Հովսեփյան 26, AM

(442) 22.09.2011
(540)

(526) «ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ, 
վարդագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:

(511)
դաս 38. հեռարձակում.
դաս 41. հաղորդումների պատրաստում: 

____________________

(210) 20111099 (111) 17919
(220) 06.09.2011 (151) 19.12.2011
 (181) 06.09.2021
(730) «Երասխի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա-

րատի մարզ, գյուղ Երասխ, AM
(442) 22.09.2011

(540)

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ շագա-
նակագույն, դարչնագույն, ոսկեգույն, սպի-
տակ և սև գունային համակցությամբ:

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

____________________

(210) 20111154 (111) 17920
(220) 15.09.2011 (151) 19.12.2011
 (181) 15.09.2021
(730) Սամվել Սերժիկի Մինասյան, Կոտայքի 

մարզ, գ. Կամարիս 3-րդ փող., 1-ին նրբ., 
տուն 26, 

(442) 07.10.2011
(540)

(526) «ՄԱՍԼՈ» (ռուս.), «ԲԵԶ ԽՈԼԵՍՏԵՐԻՆԱ» 
(ռուս.), «ՆՈՎԻՆԿԱ» (ռուս.) գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, շագա-
նակագույն, կարմիր, երկնագույն, սպիտակ, 
բաց և մուգ կանաչ, դարչնագույն գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 29. սննդային յուղեր և ճարպեր, մաս-

նավորապես մարգարին, բուսական յուղ, ձեթ: 
____________________
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(210) 20100539 (111) 17921
(220) 08.04.2010 (151) 28.12.2011
 (181) 08.04.2020
(730) «Արզնի գրուպ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 

Բյուրեղավան, Կոտայքի 1ա, AM
(540)

(511)
դաս 29. բանջարեղենային պահածոներ, 

բանջարեղենային մարինադներ, մուրաբաներ.
դաս 30. հրուշակեղեն, խմորեղեն, սուրճ.
դաս 32. շշալցված բնական հանքային ջուր, 

խմելու աղբյուրի ջուր, հյութեր, նեկտարներ և ոչ 
ալկոհոլային ըմբելիքներ.

դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ: 
____________________

(210) 20100842 (111) 17922
(220) 14.06.2010 (151) 28.12.2011
 (181) 14.06.2020
(730) Շարփ Կաբուշիկի Կաիշա (Շարփ Քոր-

փորեյշն), JP
(442) 06.09.2010
(540)

(511)
դաս 9. հեղուկաբյուրեղային հեռուս տա -

ցույց ներ. հեռուստացույցներ. հեղուկա բյու-
րեղային պանելներ. հեղուկաբյուրեղային մո-
դուլներ. հեղուկաբյուրեղային մոնիտորներ. 
հեղուկաբյուրեղային հեռուստացույցներ կամ 
մոնիտորներ՝ միավորված DVD-սկավառակների 
նվագարկիչներով. սարքավորումներ՝ օպտի-
կական սկավառակների վրա գրանցման (գրառ-
ման) համար. օպտիկական սկավառակների 
նվագարկիչներ. սարքավորումներ՝ DVD-սկա-
վառակների վրա գրանցման (գրառման) հա-
մար. նվագարկիչներ, DVD- սկավառակների 
փլեյերներ. բջջային հեռախոսներ. էլեկտրոնային 
բառարաններ. էլեկտրոնային օրգանայզեր-
ներ. անձնական թվային սարքավորումներ. 

էլեկտրոնային հաշվասարքեր. համակարգիչներ. 
նոութբուքեր, ձայնի և պատկերի գրանց ման 
(գրառման), հաղորդման (փոխանցման) կամ 
վերարտադրման ապարատուրա, որն ընդ-
գրկված է 9–րդ դասում։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101767 (111) 17923
(220) 30.11.2010 (151) 28.12.2011
 (181) 30.11.2020
(730) «Առկա» լրատվական գործակալություն» 

ՍՊԸ, Երևան, Փ. Բյուզանդի 1/3, AM
(442) 22.12.2010
(540)

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

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու-

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

____________________

(210) 20110506 (111) 17924
(220) 19.04.2011 (151) 28.12.2011
 (181) 19.04.2021
(730) Սամսոն Գրիգորյան, Երևան, Նորքի 9-րդ 

փողոց, տուն 157/1, AM
(442) 22.06.2011
(540)

(511)
դաս 35. բույսերի և ծաղիկների մեծածախ 

և մանրածախ վաճառք, առաքում.
դաս 42. ինտերիերի և էքստերիերի դիզայն.
դաս 44. բույսերի խնամք, պահպանություն, 

բուժում. լանդշաֆտային դիզայն: 
____________________
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(210) 20110507 (111) 17925
(220) 19.04.2011 (151) 28.12.2011
 (181) 19.04.2021
(730) Սամսոն Գրիգորյան, Երևան, Նորքի 9-րդ 

փողոց, տուն 157/1, AM
(442) 22.06.2011
(540)

(526) «FLORA» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյետկ չէ:

(511)
դաս 35. բույսերի և ծաղիկների մեծածախ 

և մանրածախ վաճառք, առաքում.
դաս 42. ինտերիերի և էքստերիերի դիզայն.
դաս 44. բույսերի խնամք, պահպանություն, 

բուժում. լանդշաֆտային դիզայն: 
____________________

(210) 20110559 (111) 17926
(220) 30.04.2011 (151) 28.12.2011
 (181) 30.04.2021
(730) «Առ-լիլարմ» ՍՊԸ, Երևան, Մուրացան 

111/4, AM
(442) 22.06.2011
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր: 

____________________

(210) 20110573 (111) 17927
(220) 05.05.2011 (151) 28.12.2011
 (181) 05.05.2021
(730) «Դավիթ-Դ.Վ.Ս.» ՍՊԸ, Երևան, Ավան, 

Աճառյան 37, AM
(442) 07.07.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույնով:
(511)

դաս 43. հյուրանոցային և ռեստորանային 
համալիր: 

____________________

(210) 20110684 (111) 17928
(220) 01.06.2011 (151) 28.12.2011
 (181) 01.06.2021
(730) «Այ-Թի էլ տեք» ՍՊԸ, ք. Դիլիջան, Կալի-

նինի փ. 87շ., բն. 10, AM
(442) 20.08.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն, սև և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-

բաշ խական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
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կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակ-
ներ. առևտրի ավտոմատներ և կանխավճա-
րով աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքե-
նաներ, տեղեկատվության մշակման սար-
քավորումներ և համակարգիչներ. կրակ մա-
րիչներ.

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: 

____________________

(210) 20110702 (111) 17929
(220) 07.06.2011 (151) 28.12.2011
 (181) 07.06.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Դերենիկ Եփրեմյան, 

Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Սյունիքի 5, AM
(442) 07.07.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մանուշա կագույնով:
(511)

դաս 20. քարից, փայտից դեկորատիվ քան-
դակներ: 

____________________

(210) 20110779 (111) 17930
(220) 24.06.2011 (151) 28.12.2011
 (181) 24.06.2021
(730) «ԻԷՆԷՍ ըքաունթինգ» ՍՊԸ, Երևան, 

Դավի թաշեն, 1 թաղ. 25շ., 11բն., AM
(442) 05.08.2011
(540)

(526) «ACCOUNTING» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:

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

(511)
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 կենցաղային նպատակների համար. պի-
տույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. գրա-
մեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյու-
թեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր-
ծառ նություններ.

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

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

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող ան-
հատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար: 

____________________
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(210) 20110807 (111) 17931
(220) 29.06.2011 (151) 28.12.2011
 (181) 29.06.2021
(730) Ֆյուչը Էնթերփրայզիս ՓԹԵ Լթդ., SG
(442) 05.08.2011
(310) IR1017788   (320) 29.09.2009   (330) SG
(540)

(526) «3 in 1» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 30. լուծվող սուրճի խառնուրդ:

(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20110821 (111) 17932
(220) 06.07.2011 (151) 28.12.2011
 (181) 06.07.2021
(730) «Քալրս դիզայն» ՍՊԸ, Երևան, Բագրա-

տունյաց 4-րդ նրբ., տուն 1, AM
(442) 05.08.2011
(540)

(526) «ԻՆՏԵՐԻԵՐ ԵՎ ՈՃ», «INTERIOR $ STYLE» 
տարրերն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմրա շա գա-
նակագույն և սպիտակ գունային հա մակ-
ցությամբ:

(511)
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 

շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 

ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, սա-
դափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի փո-
խարինիչներից կամ պլաստմասսայից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում.

դաս 35. առևտուր: 
____________________

(210) 20110830 (111) 17933
(220) 07.07.2011 (151) 28.12.2011
 (181) 07.07.2021
(730) 3Մ Քամփնի, Դելավերի Նահանգ, US
(442) 20.08.2011
(540)

(511)
դաս 16. ամրացնելու համար կպչուն շերտեր 

կենցաղային և գրասենյակային նպատակների 
համար. մոնտաժային ժապավեններ կենցաղային 
և գրասենյակային նպատակների համար:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20110833 (111) 17934
(220) 07.07.2011 (151) 28.12.2011
 (181) 07.07.2021
(730) «Էլեն-Նարե» ծննդօգնության կենտրոն ՍՊԸ, 

Երևան, Զորավար Անդրանիկի 2ա/1, AM
(442) 05.08.2011
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է կարմրաշա գա-
նակագույն, սպիտակ, սև, ցորենագույն, 
մուգ կապույտ և մոխրագույն գունային հա-
մակ ցությամբ:

(511)
դաս 44. ծննդօգնության իրականացում: 

____________________

(210) 20110943 (111) 17935
(220) 02.08.2011 (151) 28.12.2011
 (181) 02.08.2021
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ-

վեննոստյու «Պրոֆեսիոնալ», RU
(442) 07.09.2011
(540)

(511)
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և շինու-
թյուններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների համար. 
մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր 
և փականքային իրեր. մետաղյա խողովակներ. 
անկիզելի պահարաններ. սովորական մե-
տաղ ներից պատրաստված իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. հանքանյութեր. 
մասնավորապես պողպատե կոնստրուկցիաներ.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շար-
ժիչ ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս-
պորտային միջոցների համար նախա տես-
ված ների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և 
փոխանցման տարրեր (բացառությամբ վեր-
գետնյա տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). գյուղատնտեսական 
գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառա վար-
վողների. ինկուբատորներ. մասնավորապես՝ 
էքսկավատորներ, էքսկավատորի շերեփ. 
մուրճ, կռան. փորիչներ (մեքենաների մասեր). 
դանակ (մեքենաների մասեր). մեքենաներ 
հողա գործական աշխատանքների համար, այն 
է՝ փխրեցնող մեքենաներ, բեռնման (լցման) 
գրեյֆերներ (ճանկաշերեփներ), գրեյֆեր ներ 
(ճանկաշերեփներ) ջարդոնների կամ մետա-
ղաջարդոնների վերցման համար, ճանա պարհ-
ների շինարարության համար մեքենաներ. 
հանքային մեքենաներ, հիդրավլիկական մեխա-
նիզմներ շարժիչների և մոտորների կառա-
վարման համար:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20110945 (111) 17936
(220) 02.08.2011 (151) 28.12.2011
 (181) 02.08.2021
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ-

վեննոստյու «Պրոֆեսիոնալ», RU
(442) 07.09.2011
(540)

(511)
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և շինու-
թյուններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների համար. 
մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր 
և փականքային իրեր. մետաղյա խողովակներ. 
անկիզելի պահարաններ. սովորական մետաղ-
ներից պատրաստված իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. հանքանյութեր. մաս-
նավորապես պողպատե կոնստրուկցիաներ.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շար-
ժիչ ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս-
պորտային միջոցների համար նախա-
տեսվածների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչ-
ներ և փոխանցման տարրեր (բացառու-
թյամբ վերգետնյա տրանսպորտային միջոց -
ների համար նախատեսվածների). գյու ղա-
տնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ. 
մասնավորապես՝ էքսկավատորներ, էքսկա-
վատորի շերեփ. մուրճ, կռան. փորիչներ (մեքե-
նաների մասեր). դանակ (մեքենաների մասեր). 
մեքենաներ հողագործական աշխատանքների 
համար, այն է՝ փխրեցնող մեքենաներ, բեռնման 
(լցման) գրեյֆերներ (ճանկաշերեփներ), 
գրեյֆերներ (ճանկաշերեփներ) ջարդոնների 
կամ մետաղաջարդոնների վերցման հա-
մար, ճանապարհների շինարարության հա-
մար մեքենաներ. հանքային մեքենաներ, հի-
դրավ լիկական մեխանիզմներ շարժիչների և 
մոտորների կառավարման համար:
(740) Ա. Նազարյան

____________________
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(210) 20110979 (111) 17937
(220) 10.08.2011 (151) 28.12.2011
 (181) 10.08.2021
(730) «Թումո դիզայն» ՍՊԸ, Երևան, Մոսկովյան 

20, բն.46, AM
(442) 22.09.2011
(540)

(511)
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 կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր 
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործ ընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների 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: 

____________________

(210) 20110980 (111) 17938
(220) 10.08.2011 (151) 28.12.2011
 (181) 10.08.2021
(730) «Թումո դիզայն» ՍՊԸ, Երևան, Մոսկովյան 

20, բն.46, AM
(442) 22.09.2011

(540)

(511)
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 կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր 
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործ ընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների 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: 

____________________

(210) 20110981 (111) 17939
(220) 10.08.2011 (151) 28.12.2011
 (181) 10.08.2021
(730) «Թումո դիզայն» ՍՊԸ, Երևան, Մոսկովյան 

20, բն.46, AM
(442) 22.09.2011
(540)

(591) Նշանը գրանցվում է սև և կարմիր գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 40. նյութերի մշակում: 

____________________
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(210) 20110996 (111) 17940
(220) 11.08.2011 (151) 28.12.2011
 (181) 11.08.2021
(730) «Երեսուներեք Ա Ստուդիա» ՍՊԸ, Երևան, 

Բաղրամյան 33ա-10, AM
(442) 22.09.2011
(540)

(511)
դաս 42. դիզայներական գործունեություն, 

գեղարվեստական նախագծում, վեբ-կայքերի 
տեղադրում, վեբ-կայքերի կազմում և տեխնի-
կական սպասարկում երրորդ անձանց համար, 
դիզայներական ծառայություններ փաթեթա-
վորման բնագավառում:  

____________________

(210) 20111000 (111) 17941
(220) 16.08.2011 (151) 28.12.2011
 (181) 16.08.2021
(730) «Հանրային լրագրության ակումբ» ՀԿ, 

Երևան, Տպագրիչների 9, բն. 1/1, AM
(442) 07.09.2011
(540)

(511)
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 կենցաղային նպատակների համար. պի-
տույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. գրա-
մեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ ( բա-

ցա ռությամբ կահույքի ). ուսուցողական նյութեր 
և դիտողական ձեռնարկներ ( բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության. ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. գովազդների 
տեղադրում և գովազդային ծառայությունների 
մատուցում առցանց ձևաչափով, գովազդային 
ծառայությունների մատուցում համացանցի 
և հաղորդակցության այլ ցանցերի միջոցով 
մուլտիմեդիա նյութերի տարածման միջոցով, 
գովազդատուների, շուկայագետների, գործ-
ընկեր ների և բովանդակության աղբյուրների 
համար նախատեսված մարկետինգային ծրա-
գրերի մշակում և տրամադրում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. ձայնային, 
տեքստային, տեսագրական և մուլտիմեդիա 
նյութերի հեռարձակում համացանցում և հաղոր-
դակցության այ ցանցերում. համացանցում ծրա-
գրերի բաշխման ծառայություններ, համացանցի 
կամ հաղորդակցության այլ ցանցերի միջոցով 
հաղորդակցությունների, տվյալների և բովան-
դակության փոխանցում, համացանցի և հաղոր-
դակցության այլ ցանցերի միջոցով ֆորումներում, 
զրուցարաններում, ամսագրերում և բլոգներում 
հաղորդակցությունների, մեկնաբանությունների 
և մուլտիմեդիա նյութերի փոխանցում օգտա-
տերերի ընդհանուր հետաքրքրությունների ոլոր-
տում, համացանցի և հաղորդակցության այլ ցան-
ցերի միջոցով էլեկտրոնային լրատվության, մուլ-
տիմեդիա նյութերի, տեսանյութերի, ֆիլմերի, 
նկարների, պատկերների, տեքստային նյութերի, 
լուսանկարների, օգտատերերի ստեղծած նյու-
թերի, ձայնային նյութերի փոխանցում, համայն-
քային ֆորումների օգտատերերին համացանցի 
և հաղորդակցության այլ ցանցերի միջոցով 
տեսանյութերի և այլ մուլտիմեդիա նյութերի վե-
րա բերյալ գրառումներ կատարելու, որոնելու, 
դիտելու, կիսելու, քննադատելու, գնահատելու և 
մեկնաբանելու հնարավորության տրամադրում, 
ժամանցային և կրթական նպատակներով 
տեսա նյութերը կիսելու հնարավորություն ընձե-
ռող պորտալի ստեղծում՝ գործարկելով կայք, 
որտեղ գովազդատուները, շուկայագետները, 
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գործընկերները և բովանդակության աղբյուրները 
կարող են կապ հաստատել, ներգրավել և համա-
գոր ծակցել առցանց ձևաչափի օգտա տերերի 
հետ, փոխանակել վիրտուալ տեղեկա տվություն, 
նկարներ, տեսանյութեր, իրեր.

դաս 41.դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ոււսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշակու-
թային միջոցառումների կազմակերպում. էլեկ-
տրո նային լրատվություն, մուլտիմեդիա նյու-
թեր, տեսանյութեր, ֆիլմեր, նկարներ, պատկեր-
ներ, տեքստային նյութեր, լուսանկարներ, օգտա-
տերերի ստեղծած նյութեր, ձայնային նյութեր և 
որոնվող տեղեկություններ պարունակող լրա -
տվական, ժամանցային և կրթական բնույթի 
ծառայությունների մատուցում, որոնք տրա-
մադրվում են համացանցի և հաղոր դակցության 
այլ ցանցերի միջոցով. էլեկտրոնային ամսա-
գրերի հրապարակում առցանց ձևաչափով, 
հատ կապես՝ էլեկտրոնային լրատվության, մուլ-
տի մեդիա նյութերի, տեսանյութերի, ֆիլմերի, 
նկարների, պատկերների, տեքստային նյութերի, 
լուսանկարների, օգտատերերի ստեղծած նյու-
թերի, ձայնային նյութերի և որոնվող տեղե կա-
տվության ոլորտում տեղեկություններ պարու-
նակող բլոգների հրապարակում. թվային տեսա-
գրություն, ձայնային և մուլտիմեդիա նյութեր 
պարունակող ժամանցային ծառայությունների 
տրամադրում, առցանց ձևաչափով թվային 
հրապարակման ծառայությունների մատուցում. 
ժամանցային ծառայությունների մատուցում, 
մրցույթների կազմակերպում.

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. բեռնավորման 
հնարա վորությունից զուրկ համակարգչային 
վերլուծական ծրագրերի ժամանակավոր օգտա-
գործման հնարավորության տրամադրում, 
հատկապես այնպիսի (վերլուծական) ծրագրեր, 
որոնք տրամադրում են վիճակագրություն 
առ ցանց ձևաչափով տեսանյութեր, ֆիլմեր, 
նկարներ, պատկերներ, տեքստային նյութեր, 
լուսանկարներ, խաղեր, համակարգչային 
խաղեր և օգտատերերի ստեղծած այլ նյութեր 
օգտատերերի վարքագծի վերաբերյալ. հա-

մա ցանցում մուլտիմեդիա տեղեկատվության 
տեղադրման ծառայությունների մատուցում. 
համացանցում մուլտիմեդիա, լրատվական և 
կրթական բնույթի բովանդակություն պարու-
նակող տեղեկությունների տեղադրման ծառա-
յությունների մատուցում։ 

____________________

(210) 20111024 (111) 17942
(220) 19.08.2011 (151) 28.12.2011
 (181) 19.08.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սիմոն Չոբանյան, 

Երևան, Պռոշյան 7/2, AM
(442) 22.09.2011
(540)

(511)
դաս 9. մետաղ յա և պլաստմասսայե 

արևային ակնոցներ, շրջանակներ, ապակե և 
օրգա  նական օպտիկական ոսպնյակներ, մե-
տաղյա և պլաստմասսայե ակնոցներ.

դաս 35. ներմուծում և առևտուր: 
____________________

(210) 20111053 (111) 17943
(220) 23.08.2011 (151) 28.12.2011
 (181) 23.08.2021
(730) «Բարսիս» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 

57/2, AM
(442) 07.10.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և կապույտ 
գունային համակցությամբ:
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(511)
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

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

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ-
ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս-
պորտային միջոցների համար նախա տես-
ված ների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և 
փոխանցման տարրեր (բացառությամբ վեր-
գետնյա տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). գյուղատնտեսական գոր-
ծիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառա վար-
վողների. ինկուբատորներ.

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

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, 
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատրաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
մասնակի մշակված պլաստմասսայից իրեր. 
խծուծման, խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ 
մետաղյա ճկուն խողովակներ.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի փո-
խարինիչներից կամ պլաստմասսայից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում.

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

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

____________________

(210) 20111054 (111) 17944
(220) 23.08.2011 (151) 28.12.2011
 (181) 23.08.2021
(730) «Բարսիս» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 

57/2, AM
(442) 07.10.2011
(540)

(511)
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և շինու-
թյուններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների համար. 
մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր 
և փականքային իրեր. մետաղյա խողովակ-
ներ. անկիզելի պահարաններ. սովորական մե-
տաղներից պատրաստված իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. հանքանյութեր. մե-
տա ղական փականներ. միակցման դետալներ.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ-
ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս պոր-
տային միջոցների համար նախա տես ված-
ների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և փո-
խանցման տարրեր (բացառությամբ վեր-
գետնյա տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). գյուղատնտեսական գոր-
ծիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառա վար-
վողների. ինկուբատորներ. ջրի պոմպեր. զոդման 
սարքավորումներ.

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, աս-
բեստ, փայլար և այդ նյութերից պատրաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
մաս նակի մշակված պլաստմասսայից իրեր. 
խծուծման, խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ 
մետաղյա ճկուն խողովակներ. խողովակների 
միակցման դետալներ (ոչ մետաղական).

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և բի-
տում. ոչ մետաղյա շարժական կառուցվածքներ 
և շինություններ. ոչ մետաղյա հուշարձաններ. 
ջրամատակարարման խողովակներ (ոչ մետա-
ղական).
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դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ուռե-
նուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, սա-
դափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի փոխա-
րինիչներից կամ պլաստմասսայից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դա-
սերում. պլաստմասսայե փականներ, կցա մասեր 
և դետալներ խողովակների համար.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում. սարքավորումների 
վերանորոգում: 

____________________

(210) 20111082 (111) 17945
(220) 01.09.2011 (151) 28.12.2011
 (181) 01.09.2021
(730) Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի 

նահանգ, US
(442) 07.10.2011
(540)

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, ջեմեր, մուրաբա, կոմ-
պոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր 
և ճարպեր. մրգերի, բանջարեղենի, պանրի, 
մսի, ընկույզի, կաղնու, պնդուկի հիման վրա 
խորտիկներ. մշակված ընկույզ, կաղին և պնդուկ. 
ուտելի սերմեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 
ալ  յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց. ալյուրի, եգիպտացորենի, 
հացահատիկների, բրնձի հիման վրա խոր տիկ-
ներ. հացահատիկների մշակված սերմեր:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20111083 (111) 17946
(220) 01.09.2011 (151) 28.12.2011
 (181) 01.09.2021
(730) Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի 

նահանգ, US
(442) 07.10.2011
(540)

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, ջեմեր, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր. մրգերի, բանջարեղենի, 
պանրի, մսի, ընկույզի, կաղնու, պնդուկի հիման 
վրա խորտիկներ. մշակված ընկույզ, կաղին և 
պնդուկ. ուտելի սերմեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց. ալյուրի, եգիպտացորենի, 
հացահատիկների, բրնձի հիման վրա խորտիկներ. 
հացահատիկների մշակված սերմեր:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20111085 (111) 17947
(220) 01.09.2011 (151) 28.12.2011
 (181) 01.09.2021
(730) Չոնգքինգ Յուան Իննըվեյշն Թեքնոլըջի 

քո., Լթդ., CN
(442) 07.10.2011
(310) 9164746 (320) 02.03.2011 (330) CN 
        9164747          02.03.2011          CN 
(540)
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(511)
դաս 12. վագոնետներ, փոքրալիտրաժ վեր-

գետնյա փոխադրամիջոցներ. ավտոմե քե նաներ. 
մարդատար ավտոմեքենաներ. փոխադրա-
միջոցների մեղմիչներ. փոխադրամիջոցների 
անվադողեր. վերգետնյա փոխադրամիջոցների 
շարժիչներ. ավտոմեքենաների մեղմիչներ. 
մոտոցիկլետներ. հեծանիվներ.

դաս 37. շինարարության վերաբերյալ տեղե-
կատվություն. արդյունաբերական ձեռնար կու-
թյունների շինարարություն. շինարարություն. 
հանքային օգտակար հանածոների արդյու-
նահանում. կահույքի խծուծում. ավտոմե քե-
նա ների նորոգում և տեխնիկական սպա սար-
կում. փոխադրամիջոցների լվացում. փոխա-
դրամիջոցների սպասարկման կայաններ. 
դողերի պաշտպանաշերտի վերականգնում. 
մեքենայական սարքավորումների տեղակայում, 
տեխնիկական սպասարկում և նորոգում:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20111122 (111) 17948
(220) 09.09.2011 (151) 28.12.2011
 (181) 09.09.2021
(730) Արտաշես Շիրիկյան, Ռուսաստան, 

Մոսկվա, Կոշտոյանկա փող, տուն 7, բն. 
15, RU

(442) 07.10.2011
(540)

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

(591) Նշանը պահպանվում է սև, ոսկեգույն և բեժ 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխախոտային արտա-

դրանք. ծխելու պիտույքներ. լուցկի:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20111123 (111) 17949
(220) 09.09.2011 (151) 28.12.2011
 (181) 09.09.2021
(730) Արտաշես Շիրիկյան, Ռուսաստան, Մոսկվա, 

Կոշտոյանկա փող, տուն 7, բն. 15, RU
(442) 07.10.2011
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխախոտային արտա-

դրանք. ծխելու պիտույքներ. լուցկի:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20111251 (111) 17950
(220) 07.10.2011 (151) 28.12.2011
 (181) 07.10.2021
(730) «Սուպեր գրուպ» ՍՊԸ, Ջերմուկ, Ձախափնյա 

թաղամաս, AM
(442) 21.10.2011
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, կար-
միր, սպիտակ, կապույտ և կանաչ գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր, 

աղբյուրի ջուր: 
____________________

(210) 20110189 (111) 17951
(220) 24.02.2011 (151) 28.12.2011
 (181) 24.02.2021
(730) «Սիկոնե» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 

Մրգանուշ, AM
(442) 07.04.2011
(540)

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական, անտառային և հացահատիկային 
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. 
սերմեր, բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր 
կենդանիների համար. ածիկ: 

____________________

(210) 20110364 (111) 17952
(220) 21.03.2011 (151) 28.12.2011
 (181) 21.03.2021
(730) «Աստ-Մար ընկերներ» ՍՊԸ, ք. Սևան, Նալ-

բանդյան 40, բն. 15, AM
(442) 21.04.2011
(540)

(511)
դաս 41. նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատություն: 
____________________

(210) 20111113 (111) 17953
(220) 09.09.2011 (151) 28.12.2011
 (181) 09.09.2021
(730) «Ագրո միքս» ՍՊԸ, Երևան, Կուրղինյան 

4շ., բն. 28, AM
(442) 07.10.2011
(540)

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

(511)
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր-

ծական, անտառային և հացահատիկային 
մթերք ներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. 
սերմեր, բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր 
կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. կեն դա-
նիների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետի-
կա  կան ծառայություններ. գյուղատնտեսական, 
այգեգործական և անտառաբուծական ծառա-
յություններ: 

____________________

(210) 20111111 (111) 17954
(220) 08.09.2011 (151) 28.12.2011
 (181) 08.09.2021
(730) «Պրոմեթեյ-բանկ» ՍՊԸ, Երևան, Հանրա-

պետության 44/2, AM
(442) 07.10.2011
(540)

(511)
դաս 36. բանկային գործունեություն: 

____________________
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(210) 20110327 (111) 17955
(220) 15.03.2011 (151) 11.01.2012
 (181) 15.03.2021
(730) «Սատուրն գրին» ՍՊԸ, Երևան, Բագրա-

տունյաց 81/3, AM
(442) 20.05.2011

(540)

(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, վար-
դագույն, կանաչ և սպիտակ գունային հա-
մակցությամբ:

(511)
դաս 16. զուգարանի թուղթ: 

____________________

(210) 20110362 (111) 17956
(220) 18.03.2011 (151) 11.01.2012
 (181) 18.03.2021
(730) «Կովկասի գերուհի» ՍՊԸ, Երևան, Վար-

դանանց փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM
(442) 21.04.2011
(540)

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 

հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց.

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

____________________

(210) 20110538 (111) 17957
(220) 26.04.2011 (151) 11.01.2012
 (181) 26.04.2021
(730) «Գրիտտի» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 8-4, AM
(442) 20.05.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կաթնագույն, 
ոսկեգույն և բաց մոխրագույն գունային 
համակ ցությամբ:

(511)
դաս 35. առևտուր: 

____________________

(210) 20110539 (111) 17958
(220) 26.04.2011 (151) 11.01.2012
 (181) 26.04.2021
(730) «Գրիտտի» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 8-4, AM
(442) 20.05.2011
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է մուգ շագանակա-
գույն, ոսկեգույն, բաց մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 35. առևտուր: 

____________________

(210) 20110586 (111) 17959
(220) 06.05.2011 (151) 11.01.2012
 (181) 06.05.2021
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP
(442) 08.06.2011
(540)

(526) «WINSTON, XSENCE» բառերից բացի մնա-
ցած տարրերն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սև, մոխրագույն և 
արծաթագույն գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 

մախորկա. ծխելու ծխախոտ, չիբուխի ծխախոտ, 
ինքնափաթթուկի ծխախոտ կամ սիգարետների 

և պապիրոսների լցման ծխախոտ, ծամելու ծխա-
խոտ, ծխախոտ (սնուս). սիգարետներ, պա-
պիրոսներ, սիգարներ, սիգարիլներ. ծխելու 
նյու թեր, որոնք վաճառվում են առանձին կամ 
ծխախոտի հետ խառնուրդում ոչ բժշկական կամ 
բուժական նպատակների համար. քթախոտ. 
ծխելու պիտույքներ, ընդգրկված 34-րդ դասում. 
սիգարետի և պապիրոսի թուղթ. սիգարետի և 
պապիրոսի պարկուճներ. լուցկի:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20110745 (111) 17960
(220) 20.06.2011 (151) 11.01.2012
 (181) 20.06.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 07.07.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մանուշակագույն, 
սպիտակ, կապույտ և սև գունային համակ-
ցությամբ:

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալ-
յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրու-
շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, 
մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, 
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). հա-
մեմունք. սառույց: 

____________________
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(210) 20110746 (111) 17961
(220) 20.06.2011 (151) 11.01.2012
 (181) 20.06.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 07.07.2011
(540)

(526) «COFFEE» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է դարչնագույն, շա-
գա նակագույն, կարմիր, կաթնագույն, մոխ-
րա գույն գունային համակցությամբ:

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրու շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց: 

____________________

(210) 20110747 (111) 17962
(220) 20.06.2011 (151) 11.01.2012
 (181) 20.06.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 07.07.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, կանաչ, 
դարչնագույն գունային համակցությամբ:

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

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

____________________

(210) 20110748 (111) 17963
(220) 20.06.2011 (151) 11.01.2012
 (181) 20.06.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 07.07.2011
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(540)

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, ոսկեգույն, 
կապույտ, շագանակագույն, սպիտակ գու-
նային համակցությամբ:

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալ-
յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրու-
շա կեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, 
մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշի ներ. աղ, 
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (հա մեմունք). հա-
մե մունք. սառույց: 

____________________

(210) 20110749 (111) 17964
(220) 20.06.2011 (151) 11.01.2012
 (181) 20.06.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 07.07.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, ոսկե-
գույն, կապույտ, կարմիր, սպի տակ, շագա-
նակագույն գունային համակցությամբ:

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրու շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համե մունք. սառույց: 

____________________

(210) 20110783 (111) 17965
(220) 27.06.2011 (151) 11.01.2012
 (181) 27.06.2021
(730) «Բոռֆիտ» ՍՊԸ, Երևան, Ավանեսովի փող., 

20շ., բն. 31, AM
(442) 05.08.2011
(540)

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

(511)
դաս 19. պոլիէթիլենային խողովակների մա-

սեր և կցամասեր: 
____________________

(210) 20110805 (111) 17966
(220) 29.06.2011 (151) 11.01.2012
 (181) 29.06.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 05.08.2011
(540)
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(526) Բոլոր տարրերն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ վար-
դագույն, սպիտակ, սև, շագա նակա գույն, 
ոսկեգույն և դեղին գունային համակ ցու-
թյամբ:

(511)
դաս 30. պաղպաղակ: 

____________________

(210) 20110806 (111) 17967
(220) 29.06.2011 (151) 11.01.2012
 (181) 29.06.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 05.08.2011
(540)

(526) Բոլոր տարրերն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կանաչ, 
ոսկե գույն և շագանակագույն գունային հա-
մակ  ցությամբ:

(511)
դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք: 

____________________

(210) 20110911 (111) 17968
(220) 27.07.2011 (151) 11.01.2012
 (181) 27.07.2021
(730) Հայկ Բեգլարյան, Երևան, Ազատության 

1-2, AM
(442) 20.08.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև և կարմիր գու-
նային համակցությամբ:

(511)
դաս 32. գարեջուր և այլ ոչ ալկոհոլային 

ըմպելիքներ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

____________________

(210) 20110912 (111) 17969
(220) 27.07.2011 (151) 11.01.2012
 (181) 27.07.2021
(730) Հայկ Բեգլարյան, Երևան, Ազատության 

1-2, AM
(442) 20.08.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև և կարմիր գու-
նային համակցությամբ:

(511)
դաս 32. գարեջուր և այլ ոչ ալկոհոլային 

ըմպե լիքներ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

____________________

(210) 20110949 (111) 17970
(220) 03.08.2011 (151) 11.01.2012
 (181) 03.08.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 20.08.2011
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կա նաչ, 
կարմիր և դեղին գունային համակցությամբ:

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

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

____________________

(210) 20110950 (111) 17971
(220) 03.08.2011 (151) 11.01.2012
 (181) 03.08.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 20.08.2011
(540)

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

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

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

____________________

(210) 20110954 (111) 17972
(220) 04.08.2011 (151) 11.01.2012
 (181) 04.08.2021
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, ք. Երևան, Եղ-

վարդի խճուղի 1, AM
(442) 07.09.2011
(540)

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

ուսու ցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշակու-
թային միջոցառումների կազմակերպում.(հեռուս-
տածրագրերի, հեռահաղորդման պատրաստում): 

____________________

(210) 20110985 (111) 17973
(220) 10.08.2011 (151) 11.01.2012
 (181) 10.08.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 07.09.2011
(540)

(511)
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. 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց: 

____________________
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(210) 20111051 (111) 17974
(220) 22.08.2011 (151) 11.01.2012
 (181) 22.08.2021
(730) Սելջին Քորփորեյշն, Դելավեր նահանգի 

կորպորացիա, US
(442) 07.10.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

այն է՝ ցիտոկին ինհիբիտոր (արգելակող) դեղա-
միջոցներ. դեղագործական պատրաս տուկներ, 
որոնք կարգավորում են իմունային համակարգը. 
դեղագործական պատրաստուկներ որոշ տե-
սակի քաղցկեղների և արյան հիվանդությունների 
բուժման համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20111060 (111) 17975
(220) 25.08.2011 (151) 11.01.2012
 (181) 25.08.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Թուրքմենյան 

Մանիկ, Երևան, Մ. Խորենացի 3-րդ փա-
կուղի, տուն 11, AM

(442) 07.10.2011
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր: 

____________________

(210) 20111080 (111) 17976
(220) 01.09.2011 (151) 11.01.2012
 (181) 01.09.2021
(730) «Երևանյան կոնյակի տուն» ՍՊԸ, Երևան, 

Բաղրամյան 23, բն. 1ա, AM
(442) 22.09.2011

(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պի տույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառու-
թյամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտո ղական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ.

դաս 21. տարրա, մասնավորապես շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ հայկա-
կան կոնյակ, բրենդի, գինիներ, օղի, վիսկի, 
լիկյորներ, մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
խմիչքներ, սպիրտային էքստրակտներ, սպիր-
տային էսենցիաներ: 

____________________

(210) 20111086 (111) 17977
(220) 02.09.2011 (151) 11.01.2012
 (181) 02.09.2021
(730) Ցվիլլինգ Ջեյ. Էյ. Հենքելս ԱԳ, DE
(442) 07.10.2011
(540)
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(511)
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր 

իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք. 
ածելիներ.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-
կարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման համար 
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների հա մար. 
պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ապակի (բացառությամբ շինա րա-
րական ապակու). ապակյա, հախճապակյա և 
ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում:
(740) Ս. Կնյազյան

____________________

(210) 20111087 (111) 17978
(220) 02.09.2011 (151) 11.01.2012
 (181) 02.09.2021

(730) Ցվիլլինգ Ջեյ. Էյ. Հենքելս ԱԳ, DE
(442) 07.10.2011
(540)

(511)
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր 

իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք. 
ածելիներ.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-
կա րասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. խո-
զա  նակներ և դրանց պատրաստման հա-
մար նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, հախ ճա-
պակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում:
(740) Ս. Կնյազյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

 6679  07.12.2021  «Մարան» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Աթարբեկյան 22, AM

 6804  29.10.2021  Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

 6838  30.11.2021  Աքտավիս Գրուփ ՓԹՔ իհֆ., IS

 6879  09.10.2021  Սինջենթա Լիմիթեդ, GB

 6883  23.10.2021  Գարդընթ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

 6884  07.11.2021  Ուեքսոյլ ԱԳ, CH

 6888  11.12.2021  Ուիլմար Ինթերնեշնլ Լիմիթիդ, SG

 6931  09.10.2021  Սինջենթա Քրոփ Փրոթեքշն Ինք., US

 6985  20.12.2021  ՓՓԳ Ինդասթրիզ Օհայո,  Ինք., US

 7005  03.01.2022  Բալկանֆարմա Դուպնիցա ԱԴ, BG

 7006  03.01.2022  Բալկանֆարմա Դուպնիցա ԱԴ, BG

 7007  03.01.2022  Բալկանֆարմա Դուպնիցա ԱԴ, BG

 7008  03.01.2022  Բալկանֆարմա Դուպնիցա ԱԴ, BG

 7009  03.01.2022  Բալկանֆարմա Դուպնիցա ԱԴ, BG

 7010  03.01.2022  Բալկանֆարմա Դուպնիցա ԱԴ, BG

 7011  03.01.2022  Բալկանֆարմա Դուպնիցա ԱԴ, BG

 7012  03.01.2022  Բալկանֆարմա Դուպնիցա ԱԴ, BG

 7013  03.01.2022  Բալկանֆարմա Դուպնիցա ԱԴ, BG

 7036  03.01.2022  Բալկանֆարմա Դուպնիցա ԱԴ, BG

 7044  05.03.2022  Ակբար Բրադրս Լիմիթիդ, LK

 7104  30.11.2021  «Երևանի շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ, Երևան, 

      Թբիլիսյան խճուղի 20, AM

 7105  30.11.2021  «Երևանի շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ, 

      Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 20, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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 7110  01.04.2022  Ուիլմար Թրեյդինգ (Չայնա) Փթե. Լթդ., SG

 7111  01.04.2022  Ուիլմար Ինթերնեշնլ Լիմիթիդ, SG

 7112  01.04.2022  Ուիլմար Ինթերնեշնլ Լիմիթիդ, SG

 7113  01.04.2022  Ուիլմար Ինթերնեշնլ Լիմիթիդ, SG

 7114  01.04.2022  Ուիլմար Ինթերնեշնլ Լիմիթիդ, SG

 7115  01.04.2022  Ուիլմար Ինթերնեշնլ Լիմիթիդ, SG

 7118  25.06.2022  «Ժամանակակից կոսմետիկական լաբորատորիա» ՍՊԸ, 

      Երևան, Ալիխանյան 2, AM

 7141  09.10.2021  Միցուբիշի Քորփորեյշն, JP

 7142  09.10.2021  Միցուբիշի Քորփորեյշն, JP

 7188  27.03.2022  Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

 7348  16.05.2022  Մաթթել, Ինք., US

 7423  28.08.2022  ԳլաքսոՍմիթՔլայն ԼԼՔ, US

 7487  30.11.2021  «Երևանի շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ, 

      Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 20, AM

 7488  30.11.2021  «Երևանի շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ,

      Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 20, AM

 7489  30.11.2021  «Երևանի շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ, 

      Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 20, AM

 7589  27.12.2021  ՓՓԳ Ինդասթրիզ Օհայո,  Ինք., US
 

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01P 21/00 2588 A

A43B 3/00 2581 A

A43C 13/00 2583 A

A61K 31/00 2582 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01G 13/00 277 U

A47J 27/00 278 U

B65D 3/00 279 U

A61K 38/00     2589 A

B29D 35/00    2583 A

B60Q 9/00     2584 A

B60R 22/00    2585 A

B65B 21/00     2586 A

C04B 7/00      2587 A

C07D 239/00  2588 A

C07D 251/00   2588 A

C07D 403/00  2588 A

     09-01      267 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

C07K 7/00      2589 A

C30B 13/00    2590 A

C30B 13/00    2591 A

F03C 1/00      2581 A

F03D 3/00     2592 A

F03D 7/00     2592 A

G01N 21/00    2593 A

G01R 31/00    2594 A

H04B 7/00     2595 A



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1096
 Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No  10963, 14300, 11339, IR 
781230
73 (1) Լիցենզատու  Սոիրա Ինվեսթմենթս Լիմիթեդ
SOIRA INVESTMENTS LIMITED, 3076 Sir Francis 
Drake`s Highway, P.O. Box 3463, Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands, VG
73 (2) Լիցենզառու   «Կոկա-Կոլա Հելլենիկ Բոթ-
լինգ Քամփնի Արմենիա» ՓԲԸ, ք. Երևան, Ազա-
տության պողոտա, 3րդ նրբանցք, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը   ապրանքային նշան-
ների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 
                                                                                 Հանրապետություն
Գրանցված է                         28.11.2011

_____________________

Գրանցում No  1097
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No   4717, 14490
73 (1) Իրավատեր   Արամեքս Ինթերնեյշնլ  Լիմիթիդ
ARAMEX INTERNATIONAL LIMITED, Canons Court 
22 Victoria Street, Hamilton, Bermuda, BM
 73 (2) Իրավունքներն ստացող Արամեքս Ինթեր-
նեյշնլ ԼԼՔ
ARAMEX INTERNATIONAL LLC, Business Central 
Towers, A2302, Dubai Media City (TECOM), Sheikh, 
Zayed Road, P.O. Box  95946, Dubai, United Arab 
Emirates, AE
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                                                                                                  Հանրապետություն
Գրանցված է                         02.12.2011

Գրանցում No     1098
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No  11907, 17131, 13204
73 (1) Իրավատեր  «Հին Էրիվան Հոլդինգ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Հյուսիսային պող. 2, AM

 73 (2) Իրավունքներն ստացող «Աբգար 
հինգերորդ» ՍՊԸ,  ք. Երևան, Հյուսիսային պող. 
2, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                                                                                                Հանրապետություն
Գրանցված է                         06.12.2011

_____________________

Գրանցում No 1099
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխու
թյուն No  15832
73 (1) Լիցենզատու Նաիրե Պողոսյան, Երևան, 
Ավան, 7-րդ փող. Տուն 47/1, AM
73 (2) Լիցենզառու Արարատի «Աբրիկոն» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գյուղ Արարատ, Սահյան փող. 
8, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                                                                                                    Հանրապետություն
Գրանցված է                         08.12.2011

_____________________

Գրանցում No 1100
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No  2433, 2434, 3598, 3599
73 (1) Զիջող Ե.Ի. Դյու Փոն դե Նեմուր ընդ 
Քամփնի, Դելավերի նահանգ
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, 
U.S.A, US
73 (2) Ստացող  Մերք Շարփ ընդ Դոհմե Քորփ., 
Նյու Ջերսիի նահանգ
MERCK SHARP & DOHME CORP., a New Jersey 
corporation, One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey, 08889, U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                                                                                                     Հանրապետություն
Գրանցված է                          09.12.2011

_____________________
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Գրանցում No 1101
Ապրանքային նշանի ֆրանչայզինգ
(11) Վկայական No  IR 757209, IR  869289
73 (1) Իրավատեր  Ռիվեր Այլենդ Քլոթինգ Կո 
Լիմիթիդ
RIVER ISLAND CLOTHING CO LIMITED, Chelsea 
House,  Westgate, London WS 1DR, United 
Kingdom, GB
73 (2) Օգտագործող  «Ալդի Ռիթեյլ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Սարյան 33, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը       15.09.2016
Գործողության տարածքը      Հայաստանի
                                                                                                                     Հանրապետություն
Գրանցված է                         22.12.2011

_____________________

Գրանցում No 1102
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No  3336, 3378, 13487
73 (1) Զիջող  Նյու Զիլենդ Միլք Բրենդս Լիմիթիդ
NEW ZEALAND MILK BRANDS LIMITED, 9 Princes 
Street, Auckland, New Zealand, NZ
73 (2) Ստացող    Ֆոնտերա Բրենդս (Սինգապուր) 
ՓԹԵ Լիմիթիդ
FONTERRA BRANDS (SINGAPORE) PTE LIMITED, 
1 Pickering Street, #06-01, Great Eastern Centre, 
048659, Singapore, SG

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                                                                                                     Հանրապետություն

Գրանցված է                         22.12.2011
_____________________

Գրանցում No 1103
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1201
73 (1) Զիջող   Ռիբոք Ինթերնեյշնլ ԼԹԴ, Մասա-
չու սետսի նահանգ
REEBOK INTERNATONAL LTD.,  State of 
Massachusetts, 1895  J.W. Foster Boulevard, 
Canton, Massachusetts 02021, United States  
of America, US 
73 (2) Ստացող Ռիբոք Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ
REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, 4th Floor, 11/12 
Pall Mall, London SW1Y 5LU, United Kingdom, GB

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 
                                                                                                                     Հանրապետություն

Գրանցված է                         23.12.2011
_____________________
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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 

    2484     07.06.2011

    2503          04.06.2011

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)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

   169U  25.05.2011

   211U  20.05.2011

   212U  01.05.2011

   213U  01.06.2011

   214U  01.06.2011

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) (2012.01)  (11) 2581 (13) A 
A43B 3/00
F03C 1/00

(21) AM20110106 (22) 19.08.2011
(71) Ашот Папоян (AM), Грайр Акопян (AM)
(72) Ашот Папоян (AM), Грайр Акопян (AM)
(73) Ашот Папоян, 3118, Гюмри, 26 Комисарнер 
60 (AM), Грайр Акопян, 3104, Гюмри, Меркуров 
2б (AM)
(54) Обувь–генератор
(57) Изобретение относится к производству обуви 
специального назначения – с возможностью 
выработки электроэнергии.

В каблуке обуви-генератора размещено 
устройство выработки электроэнергии, содер-
жащее четыре камеры, узел передачи в камеры 
давления от веса человека при ходьбе и кла-
паны. Камеры установлены друг над другом 
и верхние три из них заполнены жидкостью. 
В третьей сверху камере размещена турбина, 
причем эта камера сообщается с другими, запол-
ненными жидкостью камерами. В четвертой 
камере размещен генератор, ось которого 
связана с турбиной. Верхние две камеры и 
верхняя камера с третьей камерой разделены 
посредством клапанов. Во второй сверху 
камере, на противоположной клапану стороне, 
дополнительно установлен накапливающий 
энергию давления подпружиненный поршень. 
Узел подачи давления в камеры размещен в 
верхней части камер и выполнен в виде плоской 
пружины и поршня.

Повышается эффективность турбинного 
генератора, 3 ил.

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2582 (13) A 
A61K 31/00

(21) AM20110075 (22) 24.06.2011
(31) AU2011 012185 (32) 14.04.2011 (33) GE
(71) ООО “ДжМП” (GE)
(72) Гиорги Антадзе (GE)
(73) ООО “ДжМП” (GE)
(54) Таблетка с контролируемым высво бож-
дением триметазидина

(57) Изобретение относится к фармацевтической 
химии, в частности, к таблеткам с контролируемым 
высвобождением триметазидина.

Таблетка с контролируемым высвобождением 
состоит из ядра и оболочки. Таблетка содержит, 
мас.%:– дигидрохлорид триметазидина - 11,0-15,0; 
модификатор контролируемого высвобождения – 
оксид полиэтилена – 20,0-30,0; вспомогательные 
вещества: микрокристаллическая целлюлоза – 
25,0-30,0; стеарат магния – 0,3-0,6; диоксид 
кремния – 0,3 –0,6; желатинизированный 
крахмал – 15,0-25,0 и оболочка – 2,5-3,0. Таблетка 
содержит 35мг дигидрохлорида триметазидина. 
Оболочка - OPADRY II.
(74) Р. Давтян

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2583 (13) A 
B29D 35/00
A43C 13/00

(21) AM20100101 (22) 28.07.2010
(31) 61/233920 (32) 14.08.2009 (33) US 
    12/839428     20.07.201     US 
(71) Минг-Те Чен (CN)
(72) Минг-Те Чен (CN)
(73) Минг-Те Чен (CN)
(54) Способ изготовления обуви
(57) Согласно способу, на колодку из твердого 
материала, имеющую вид перевернутой обуви, 
помещают верхнюю часть изготовляемой обуви 
и прикрепленные к ней связывающий элемент 
и подошву. Колодку вместе с установлен ны-
ми на ней элементами помещают в полость 
допол нительной верхней формы и через нее 
сообщают связывающему элементу и подошве 
ультразвуковую тепловую энергию. Связывающий 
элемент и подошву предпочтительно изготовляют 
из термопластичного материала.

Устраняется появление утолщений по краям 
обуви, сокращается количество некондиционной 
продукции, 2 ил.
(74) Р. Давтян

_____________________
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(51) (2012.01)  (11) 2584 (13) A 
B60Q 9/00

(21) AM20100098 (22) 23.07.2010
(71) Роберт Джиджян (IL)
(72) Роберт Джиджян (IL), Анаит Джиджян (AM), 
Гаяне Джиджян (AM)
(73) Роберт Джиджян, 52401, Израиль, Рамат Ган, 
Арое 121, кв. 3 (IL)
(54) Автоматическая система предотвращения 
движения транспортного средства
(57) Изобретение относится к автоматическим 
устройствам, обеспечивающим безопасность 
движения, в частности к тем устройствам, которые 
могут предотвратить прохождение транспортного 
средства по перекрестку на красный свет.

Автоматическая система содержит блок пре-
дупреждающего электромагнитного излучения, 
расположенного на светофоре и блок приема и 
обработки предупреждающего электромагнитного 
излучения, расположенного на транспортном 
средстве. Узел предотвращающей команды 
обрабатывает и посылает предупреждающую 
команду, а если водитель не производит 
торможение – команду автоматического тор-
можения.

Автоматически предупреждается и предот-
вращается прохождение транспортного средства 
на красный свет светофора, 1 ил.

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2585 (13) A 
B60R 22/00

(21) AM20110132 (22) 27.09.2011
(71) Роберт Межлумян (AM), Леонид Сажинян (AM)
(72) Роберт Межлумян (AM), Леонид Сажинян (AM), 
Нуне Бабаджанян (AM), Александр Межлумян (AM)
(73) Роберт Межлумян, 0052, Ереван, пер. шоссе 
Тбилиси 1, кв. 24 (AM), Леонид Сажинян, 0052, 
Ереван, пер. шоссе Тбилиси 2, кв. 14 (AM)
(54) Устройство преднатяга ремня безопасности 
транспортного средства
(57) Изобретение относится к конструкции и 
размещению устройства преднатяга в трех-
точечных системах крепления ремня безопас-
ности транспортного средства, в частности 
автомобиля.

Устройство содержит шарнирно при креп-
ленный к кузову транспортного средства корпус и 
размещенное в корпусе пиротехническое силовое 
устройство, составленное из цилиндра, поршня и 
газогенератора с электродетонатором. Поршень 
связан со скобой натяга ремня. Корпус составлен 
из основной и накладной плит. Цилиндр и пор-
шень пиротехнического устройства имеют прямо-
угольное сечение и размещены между этими 
плитами. На боковых гранях поршня имеются 
храповые зубья, которые взаимодействуют с 
под  пружиненными собачками, установлен  ными 
шарнирно на основной плите корпуса. Связь 
поршня со скобой натяга ремня выполнена 
через подвижную ось, которая опирается на 
тор цевую поверхность поршня с возможностью 
перемещения по овальным отверстиям на плитах 
корпуса и в концевой части которой шарнирно 
установлена скоба.

Упрощается конструкция устройства, умень-
шаются его габариты, 5 ил.

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2586 (13) A 
B65B 21/00

(21) AM20110112 (22) 30.08.2011
(71) Арам Наринян (AM), Анаит Наринян (AM)
(72) Арам Наринян (AM), Анаит Наринян (AM)
(73) Арам Наринян, 0002, Ереван, Хин Ереванцу 
47а, кв.60 (AM), Анаит Наринян, 0009, Ереван, 
Агаян 9, кв. 90 (AM)
(54) Способ изготовления цилиндрической 
упаковки
(57) Изобретение относится к изготовлению 
упаковок, в частности, к способу изготовления 
футляров для бутылок с напитками.

Подготавливают два слоя бумажного раскроя 
для корпуса упаковки, причем для внутреннего 
слоя используют картон, а для внешнего – 
типографскую бумагу “Офсет”. Раскрои после-
довательно наматывают на подогреваемый 
цилиндр, концы их соединяют встык. Слои 
соединяют между собой склеиванием, после 
чего выдерживают на цилиндре до просыхания 
клея. Металлические неподвижное дно корпуса 
и съемную крышку изготовляют с обхватным 
поясом, при помощи которого неподвижное дно 
методом закатки соединяют с корпусом.
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Упрощается процесс, повышается прочность 
упаковки, повышается производительность, 
удлиняется срок использования.

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2587 (13) A 
C04B 7/00

(21) AM20110071 (22) 13.06.2011
(71) Манук Аракелян (AM)
(72) Манук Аракелян (AM), Седрак Арустамян (AM)
(73) Манук Аракелян, 0238, Марз Арарат, Арарат, 
Агбюр Сероби 6, кв. 26 (AM)
(54) Сырьевая смесь для получения портланд-
цементного клинкера
(57) Изобретение относится к области строительных 
материалов, в частности, к составу сырьевой 
смеси для получения портландцементного клин-
кера.

Сырьевая смесь включает следующие 
компоненты, мас. %: известняк – 72,0 – 76,0, 
мел – 18,0 – 20,0, металлолитейные отходы – 
1,0 – 1,5, регулятор твердения – первичный или 
вторичный кварцит – 1,0 – 3,0 и минерализатор 
– перлит, медь или барий - 0,03.

Повышается качество клинкера, активи-
зируется образование клинкерных минералов во 
время обжига, снижается образование спурита в 
начальном тепловом состоянии.

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2588 (13) A 
C07D 403/00
C07D 239/00
C07D 251/00
A01P 21/00

(21) AM20110061 (22) 24.05.2011
(71) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Александр Енгоян (AM), Тируи Гомкцян (AM), 
Армен Карапетян (AM), Сирануш Арутюнян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)

(54) Производные 4-меркаптоацетамидо-6-(3-
этоксипиридазинилмеркапто)-1,3,5-триазина, 
проявляющие стимулирующую активность 
прорастания растений
(57) Изобретение относится к органи ческой 
химии, в частности, 4-меркаптоацетамидо три-
азинилтиопиридазинам, которые могут найти 
применение в сельском хозяйстве в качестве 
стимуляторов роста растений.

Синтезированы 2-замещенные производные 
4-меркаптоацетамидо-6-(-3-этоксипиридазинил-
6-меркапто)- 1,3,5-триазинов. Соединения 
получают взаимодействием 2-алкил(диалкил)
амино-4-тио-6-(3- этоксипиридазинил-6-мар-
капто)-1,3,5- триазинов с хлорацетамидом.

Расширяется ассортимент стимуляторов 
роста растений, повышается рост растений и 
эффективность развития. 

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2589 (13) A 
C07K 7/00
A61K 38/00

(21) AM20110100 (22) 27.07.2011
(71) Армен Галоян (AM), Кристина Даниелян (AM), 
Самвел Чаилян (AM) 
(72) Армен Галоян (AM), Кристина Даниелян (AM), 
Самвел Чаилян (AM), Маргарита Назарян (AM)
(73) Армен Галоян, 0010, Ереван. Езник Кохбацу 
2а, кв.66 (AM), Кристина Даниелян, 0088, 
Ереван, Шираза 22, кв. 6 (AM), Самвел Чаилян, 
0019, Ереван, Ахпюр Серопи 3, кв. 64 (AM)
(54) Применение богатого пролином поли-
пептида гипоталамуса «Галармина» в качестве 
профилактического и лечебного средства для 
лечения инфаркта миокарда
(57) Изобретение относится к пептидам, в част-
ности, к выделенному из гранул гипоталамуса 
богатому пролином полипептиду “Галармину” 
с аминокислотной последовательностью 
AGAPEPAEPAQPGVY, который может найти 
применение для профилактики и лечения 
инфаркта миокарда.

Расширяется ассортимент средств для про-
филактики и лечения инфаркта миокарда.

_____________________
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(51) (2012.01)  (11) 2590 (13) A 
C30B 13/00

(21) AM20110144 (22) 20.10.2011
(71) Самвел Гюлбудагян (AM)
(72) Самвел Гюлбудагян (AM), Алексан Гюлбудагян 
(AM), Закар Ханадян (AM)
(73) Самвел Гюлбудагян, 0062, Ереван, Тотовенц 
3/1, кв. 9 (AM)
(54) Контейнер для выращивания крис таллов
(57) Изобретение относится к выращиванию 
кристаллов из расплава методом горизонтальной 
направленной кристаллизации и может быть 
применено для выращивания высокооптических 
кристаллов, например, сапфир, титан-сапфир, 
иттрий-алюминиевый гранат и др.

Контейнер для выращивания кристаллов 
выполнен в виде плоского тигля, изготовленного 
из листа молибдена и состоит из треугольной 
и прямоугольной частей. Угол при вершине 
треугольной части контейнера взят в интервале 
70-80º.

Обеспечивается выращивание нена пря-
женных высокооптических безблочных крис-
таллов, снижается плотность неравновесных 
дефектов в выращиваемой кристаллической 
решетке, 3 ил.

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2591 (13) A 
C30B 13/00

(21) AM20110140 (22) 14.10.2011
(71) Самвел Гюлбудагян (AM)
(72) Самвел Гюлбудагян (AM), Алексан Гюлбу-
дагян (AM)
(73) Самвел Гюлбудагян, 0062, Ереван, Тотовенц 
3/1, кв. 9 (AM)
(54) Тепловой узел устройства для выращивания 
кристаллов
(57) Изобретение относится к выращиванию 
крис таллов из расплава методом горизонтальной 
направленной кристаллизации и может быть ис-
поль зовано для выращивания высокооптичес ких 
кристаллов, например, сапфир, титан-сапфир, 
иттрий-алюминиевый гранат и др.

Тепловой узел составлен из донного, 
верх  него и четырех боковых экранов в виде 

плит, составленных из скрепленных друг 
с другом молибденовых и вольфрамовых 
слоев. В двух, противолежащих боковых 
экранах имеются проемы для прохода подвиж-
ного контейнера с шихтой выращиваемого 
крис  талла. На донный экран установлены 
цилиндрические вольфрамовые стержни, 
оси которых перпендикулярны направлению 
перемещения контейнера. Предпочтителен 
диаметр вольфрамовых стержней в интервале 
4–8 мм.

Выращиваются ненапряженные высоко-
оптические кристаллы, 2 ил.

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2592 (13) A 
F03D 3/00 
F03D 7/00

(21) AM20100080 (22) 17.06.2010
(71) Сурен Татикян (AM), Тигран Татикян (AM), 
Шаген Татикян (AM)
(72) Сурен Татикян (AM), Тигран Татикян (AM), 
Шаген Татикян (AM)
(73) Сурен Татикян, 2304, Котайки Марз, г. 
Раздан, уч. Микрорайон 68, кв. 11 (AM), Тигран 
Татикян, 0040, Ереван, Ачарян 24 (AM), Шаген 
Татикян, 2302, Котайки Марз, г. Раздан, уч. 
Микрорайон 105, кв. 34 (AM)
(54) Ветроконцентратор
(57) Изобретение относится к ветродвигате-
лям и может быть использовано в области 
ветроэнергетики. 

Ветроконцентратор представляет собой 
сопло, площадь сечения на выходе которого 
меньше площади сечения на его входе. Сопло 
состоит из последовательно расположенных 
минимум двух сопел, между которыми имеется 
зазор для удаления заторможенной части 
потока воздуха.В другом варианте изобретения 
в промежуточных частях сопла выполнены 
окна для удаления заторможенной части потока 
воздуха. 

Повышается скорость потока воздуха в 
ветроконцентраторе, увеличивается эффек-
тивность, 1 ил.

_____________________
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(51) (2012.01)  (11) 2593 (13) A 
G01N 21/00

(21) AM20110126 (22) 09.09.2011
(71) АОЗТ “Акустический научный центр” МЗ” 
(AM)
(72) Артур Мартиросян (AM), Ашот Аракелян (AM), 
Тигран Саргсян (AM)
(73) АОЗТ “Акустический научный центр” МЗ”, 
0039, Ереван, Багратуняц 2-й пер. 23 (AM)
(54) Способ ультразвукового исследования
(57) Изобретение относится к области деши-
фрования истинной картины биологических 
тканей и определению акустических пара-
метров акустическими и ультразвуковыми 
исследованиями и может быть использовано 
в медицине, биологии, материаловедении, 
строительстве и др.

В соответствии со способом акустические 
волны при помощи трансдьюсера направляют в 
исследуемый образец и фиксируют рассеянные из 
разных точек акустические волны. Трансдьюсер 
поочередно перемещают в противоположные 
стороны образца. При помощи соответствую-
щих математических выражений определяют 
для каждой точки коэффициент обратного 
рассеяния и для произвольных двух точек (z1, 
z2) коэффициент ослабления ультразвуковых 
волн, обрабатывают полученные от всех точек 
результаты и получают истинную картину вну-
треннего строения образца.

Расширяются функциональные возможности 
способа.

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2594 (13) A 
G01R 31/00

(21) AM20110133 (22) 28.09.2011
(71) Гайк Симонян (AM)
(72) Гайк Симонян (AM)
(73) Гайк Симонян, 0010, Ереван, Налбандян 15 (AM)
(54) Устройство измерения внутренннего 
сопро    тивления химических источников напря-
жения
(57) Изобретение относится к измерительной 
технике и может быть использовано для измере-
ния внутреннего сопротивления химических 
источников напряжения.

Для подсоединения химического источника 
напряжения к измерительному устройству исполь-
зуется четырехпроводная связь, где при помощи 

двух проводов обеспечивается ток нагрузки, а 
при помощи двух других производятся измерения 
напряжения.Устройство содержит аналоговый 
делитель, на вход делимого которого подается 
напряжение, пропорциональное величине 
изме нения напряжения, образованного на 
клем мах устройства измерения от измене ния 
тока нагрузки, а на вход делителя подается 
напряжение, обусловленное величиной изме-
нения тока нагрузки, измереннего на вы-
ходах токоопределяющего сопротивления, пос-
ледовательно соединенного с нагрузкой. Обра-
ботка сигналов тока и напряжения произ водится 
при помощи фильтра с сверхнизкой полосой 
пропускания.

Повышаются точность измерения и удобство 
пользования, 1 ил.

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2595 (13) A 
H04B 7/00

(21) AM20110107 (22) 19.08.2011
(71) Ашот Тер-Варданян (AM), Арташес Тер-
Варданян (AM)
(72) Ашот Тер-Варданян (AM), Арташес Тер-
Варданян (AM)
(73) Ашот Тер-Варданян, 0019, Ереван, 1-й тупик 
Баграмян 14, кв.87 (AM), Арташес Тер-Варданян, 
0019, Ереван, 1-й тупик Баграмян 14, кв .87 (AM)
(54) Телекоммуникационная интернет система
(57) Изобретение относится к телекоммуникации, 
в частности к системам предоставления интернет-
услуг.

Система содержит 1-n параллельно распо-
ложенные транспортные системы операторов, 
оказывающих интернет-услуги и транспортную 
систему обеспечения “последней мили” со своими 
функциональными узлами и приемно-передающую 
систему, установленную у пользователя. Система 
содержит также основную базовую станцию с 
многофункциональным многошлюзовым узлом. 
Многофункциональный многошлюзовый узел 
преобразовывает параллельно действующие n 
транспортные системы в единую транспортную 
систему. 

Упрощается инфраструктура транспорта 
интернета, обеспечиваются качественные цен-
тра лизованные интернет-услуги, 3 ил. 

_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



11 номер патента
13 код вида документа
 U патент на полезную модель
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки 
45 дата публикации сведений о патенте на полезную модель
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название полезной модели
56 источники информации 
57 реферат
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка
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)

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

Сведения о выданных патентах

(51) (2012.01)  (11) 277  (13) U 
A01G 13/00

(21) AM20110131U (22) 27.09.2011
(71) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства” государственная  
некоммерческая организация (AM)
(72) Оганнес Токмаджян (AM), Вальтер Атанесян 
(AM)
(73) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства” государственная  
некоммерческая организация, 0009, Ереван, 
Терьян 105 (AM)
(54) Защитная ограда для саженцев деревьев
(57) Полезная модель относится к сельскому 
хозяйству и может использоваться в  городских, 
лесных и огородных хозяйствах.

Защитная ограда для саженцев деревьев 
имеет каркас, состоящий в нижнем участке 
из наклонно установленных трех или четырех 
присоединенных друг к другу  остроконечных 
стержней. Верхние участки стержней изогнуты 
наружу, а нижние участки–телескопические и 
имеют возможность фиксации в соответствующей 
позиции.

Стержни последовательно присоединены 
друг к другу с помощью рычагов, один конец 
присоединен к стержню шарниром и клином, 
а другой конец имеет продольную выемку и 
присоединен к стержню болтовым соединением.

Четыре стержня ограды каркаса присое-
динены друг к другу телескопическими крыльями, 
с возможностью фиксации соответствующей 
позициях, а концы крыльев жестко соединены с 
стержнями с помощью угловых листов.

Обеспечивается вертикальный рост саженцев 
и защита от ударов, 3 ил.

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 278  (13) U 
A47J 27/00

(21) AM20110060U (22) 18.05.2011
(71) Сусанна Оганян (AM)
(72) Сусанна Оганян (AM), Нарек Яланузян (AM), 
Варужан Хачатрян (AM)
(73) Сусанна Оганян, 0010, Ереван,Туманян 11а, 
кв. 56 (AM)

(54) Устройство для кипячения воды
(57) Полезная модель относится к кухонным 
принадлежностям, в частности, к конструкции и 
применению  дорожных устройств для кипячения 
воды.

Устройство содержит дискообразное осно-
вание, элемент установки свечки, тару для воды и 
подставку  для тары, установленную на основании. 
Основание выполнено из огнеупорного материала 
и по его  контуру выполнена круговая выемка. 
Элемент установки свечки выполнен в виде трех 
канавок,  размещенных под углом 120° друг 
к другу и направленных к центру основания. 
Плоскость дна каждой из  канавок совпадает 
с плоскостью круговой выемки основания. 
Подставка для тары выполнена из стержней  
нержавеющей стали в виде барабанообразной 
треноги, ножки которой в верхней и нижней 
части  прикреплены к кольцам. На верхнем из 
колец имеются выступы, на которых установлена 
тара для воды. Тара выполнена в виде чаши с 
конической выемкой на дне и снабжена крышкой.

Повышается эффективность устройства, 7 ил.
_____________________

(51) (2012.01)  (11) 279  (13) U 
B65D 3/00

(21) AM20110111U (22) 30.08.2011
(71) Арам Наринян (AM), Анаит Наринян (AM)
(72) Арам Наринян (AM), Анаит Наринян (AM)
(73) Арам Наринян, 0002, Ереван, Хин Ереванцу 
47а, кв. 60 (AM), Анаит Наринян, 0009, Ереван, 
Агаян 9, кв.90 (AM)
(54) Футляр для бутылки
(57) Полезная модель относится к футлярам для 
бутылок, предназначенным для напитков.

Футляр состоит из цилиндрического бумаж-
ного корпуса с вертикальным краевым швом, 
к которому  присоединены неподвижное дно 
и съемная крышка. Корпус двухслойный, где  
внешний слой выполнен из  типографской бумаги 
“Офсет”, а внутренний – из картона. Внешний и 
внутренний слои склеены между  собой таким 
образом, чтобы их краевые швы не сопадали.

Повышается прочность футляра, удлиняется 
срок его использования, 4 ил.

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

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

(51) 09-01 (11) 267  (13) S
(21) 20110023  (22) 06.10.2011
(71) Маркар Седракян (AM), Мисак Оганян (AM)
(72) Маркар Седракян (AM), Мисак Оганян (AM)
(73) Мисак Оганян (AM)
(74) А. Петросян
(54) Бутылка
(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 Լիբիա
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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