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ԳՅՈՒՏԵՐԳՅՈՒՏԵՐ



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

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

(51) 2016.01 (11) 3059 (13) A
A01G31/00

(21) AM20160066 (22) 13.07.2016
(72) Միշա Բաբախանյան (AM), Լուսյա Էմիլի 
Հովհաննիսյան (AM), Հրայր Յուրիկի Հովսեփյան 
(AM), Աբրահամ Գառնիկի Ղուկասյան (AM), 
Խաչիկ Հովսեփի Նահապետյան (AM), Վերգինե 
Անդրանիկի Չավուշյան (AM), Վահե Տարիելի 
Ղոչիկյան (AM), Ռաֆիկ Հարությունյան (AM), 
Շուշանիկ Սաշիկի Զաքարյան (AM) 
(73) Միշա Բաբախանյան, 0028, Երևան, Օրբելի 
եղբայրների 33, բն. 32 (AM) 
(54) Lycium barbarum L. տիբեթյան հազազի 
աճեցման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսությանը, 
մասնավորապես` տիբեթյան հազազի Lycium 
barbarum L.- LbL բուսա տե սակի աճեցման 
եղանակին՝ հիդրոպոնիկայի մեթոդով:

Բույսի սերմերը ցանում են, ապա 
սածիլում են հիդրոպոնիկական միջավայրում՝ 
գերմանիումի օքսիդ պարունակող 
սննդարար լուծույթի առկայությամբ, 23-24°C 
ջերմաստիճանում, pH-ի 6,2-6,4 և խտության 
0,1-0,2% արժեքներում:

Բարձրացվում է եղանակի արդյունա-
վետությունը, աճեցված տիբեթյան հազազը 
հարստացված է  գերմանիում (Ge) հակա-
ուռուցքային ուլտրամիկրոտարրով։

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3060 (13) A
A01G7/00

(21) AM20160073 (22) 22.07.2016
(72) Աստղիկ Սուքիասյան (AM), Արտաշես 
Թադևոսյան (AM), Արմեն Կիրակոսյան (AM), 
Գևորգ Փիրումյան (AM) 
(73) Աստղիկ Սուքիասյան, 0059, Երևան, Նոր 
Նորքի 8-րդ զանգված 23, բն. 36 (AM), Արտաշես 
Թադևոսյան, 0062, Երևան, Նոր Նորքի 2-րդ 
զանգված 2, բն. 28 (AM), Արմեն Կիրակոսյան, 
0059, Երևան, Նոր Նորքի 8-րդ զանգված 23, 
բն. 36 (AM), Գևորգ  Փիրումյան, 0005, Երևան, 
Տիգրան Մեծի 40բ, բն. 6 (AM) 

(54) Բույսի խոնավաապահովվածության 
աստիճանի որոշման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բնապահպանությանն 
ու գյուղատնտեսությանը և կարող է կիրառվել 
բուսաբուծության մեջ:

Չափում  են  բույսի  ջերմադիմացկունու-
թյունը, ապա որոշում են խոնավաապահով-
վածության աստիճանը: Տերևի վրա կտրվածք 
են անում,  չափում ջրային պոտենցիալը, 
այնուհետև տերևի կտրվածքը տեղադրում 
են փորձանոթի մեջ, փորձանոթը փակում 
են կափարիչով, այնուհետև 1 րոպե 
տևողությամբ տեղադրում են հեղուկ ազոտի 
միջավայրում -80°С ջերմաստիճանում, 
որից հետո տերևը հանում են փորձանոթից, 
չափում օսմոտիկ պոտենցիալը և որոշում 
են խոնավաապահովվածության աստիճանը 
հետևյալ բանաձևով.                                
   µտուրգոր = µջրային պոտենցիալ–  µօսմոտիկ ճնշում 

որտեղ՝
µ տուրգոր-խոնավաապահովվածո ւթ յան 

աստիճան,
µջրային պոտենցիալ - ջրային պոտենցիալ,
µօսմոտիկ ճնշում  - օսմոտիկ պոտենցիալ:

Պարզեցվում է եղանակը:
_____________________

(51) 2016.01 (11) 3061 (13) A
C23C12/00

(21) AM20160076 (22) 01.08.2016
(72) Գուրգեն Էդվարդի Պողոսյան (AM) 
(73) Գուրգեն Էդվարդի Պողոսյան, Երևան, Նոր 
Նորքի 9-րդ զանգված 2, բն. 72 (AM) 
(54) Մետաղակերամիկական կարծրա համա-
հալվածքային գործիքանյութերի մշակման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է մետաղակերա-
միկական կարծրահամահալ ված քային 
գոր  ծիքա    նյութերի ջերմաքիմիական մշակ-
մանը, մասնավորապես՝ վոլֆրամային 
գործիքանյութերին:
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Գործիքանյութը յուղազերծում են, 
չորացնում, ընկղմում ամոնիումի պերռենատի 
35-38%-անոց ջրային լուծույթի մեջ, չորացնում, 
տաքացնում ջրածնի միջավայրում 1050-1095°C 
ջերմաստիճանում, որից հետո գործիքանյութը 
պահում են այդ ջերմաստիճանում 1,5-2 ժամվա 
ընթացքում, հովացնում, ապա թրծաթողում 
190-285°C ջերմաստիճանում:

Բարձրացվում է մետաղակերամիկական 
կարծրահամահալված քա յին գործիքանյութերի 
մաշակայունությունը, կոռոզիակայունությունը և 
երկարակեցությունը:

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3062 (13) A
G01 N21/00

(21) AM20160072 (22) 22.07.2016
(72) Աստղիկ Սուքիասյան (AM), Արտաշես 
Թադևոսյան (AM), Արմեն Կիրակոսյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 
համալսարան»  հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 105 (AM) 
(54) Բուսական ծագում ունեցող նյութերի 
ռադիկալային ակտիվության որոշման քիմ-
լյումինեսցենտային եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում  է չափողական 
տեխնիկային, մասնավորապես՝ բուսական 
ծագում ունեցող նյութերի ակտիվության 
որոշման քիմլյումինեսցենտային եղանակին։ 

Պատրաստում են հետազոտվող նյութի 
փորձանմուշի լուծույթ, որը տեղադրում են 
քիմլյումինեսցենտային սարքի օպտիկական 
խցիկում, գրանցում են քիմլյումինեսցենտային 
ցուցանիշները, կառուցում նշված ցուցանիշների 
փոփոխության գրաֆիկն ըստ ժամանակի, 
կատարում վերլուծություն: Որպես բուսական 
ծագում ունեցող նյութ վերցնում են դառն 
օշինդրի (Artemisia Absinthium) 1-2%-անոց 
լուծույթ, որի պատրաստման համար 
որպես լուծիչ օգտագործում են թորած ջուր, 
դիմեթիլֆորմամիդ կամ բուֆերային լուծույթ, 
մասնավորապես` 0,025mM տրիս-HCl, որը 
պարունակում է 0,175 M KCl:

Ապահովվում է ռադիկալային ակտիվու-
թյան որոշման ճշգրտությունը:  

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3063 (13) A
G01N1/00

(21) AM20160011 (22) 15.02.2016
(72) Գևորգ Փիրումյան (AM), Էդգար Փիրումյան 
(AM), Գևորգ Սիմոնյան (AM), Արսեն Սիմոնյան (AM) 
(73) Գևորգ  Փիրումյան, 0005, Երևան, Տիգրան 
Մեծի 40բ, բն. 6 (AM), Էդգար Փիրումյան, 0005, 
Երևան, Տիգրան Մեծի 40 բ, բն. 6 (AM), Գևորգ 
Սիմոնյան, 0041, Երևան, Նոր Արեշ 2-րդ փող. 
47 (AM), Արսեն Սիմոնյան, 0041, Երևան, Նոր 
Արեշ 2-րդ փող. 47 (AM) 
(54) Ջրի աղտոտվածության աստիճանի 
որոշման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է շրջակա միջավայրի 
պաշտպանությանը, մասնավորապես՝ ջրի 
աղտոտվածության  աստիճանի  որոշման 
եղանակին: 

Ցանկացած ջրային օբյեկտի տարբեր 
կետերում տարբեր ժամանակահատվածներում 
կատարում են ջրի նմուշառում, որոշում են 
ջրի յուրաքանչյուր նմուշի ջրաքիմիական 
ցուցանիշները, համեմատում են դրանք 
նորմատիվի՝ ջրի մեջ վնասակար նյութերի 
սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիայի 
(ՍԹԿ) արժեքի հետ: Որից հետո հաշվում են ջրի 
աղտոտվածության ինդեքսը, ինդեքսի արժեքից 
ելնելով դատում են ջրի աղտոտվածության 
աստիճանի մասին: Ջրի յուրաքանչյուր նմուշի 
ջրաքիմիական ցուցանիշները որոշելուց հետո 
հաշվում են  էնտրոպիական ֆունկցիան  (G) 
հետևյալ բանաձևով՝ G = H/I, որտեղ՝ I–ն՝  
գեոէկոլոգիական սինտրոպիան է, իսկ H 
–ը՝ էնտրոպիան, այնուհետև հաշվում են 
ջրի աղտոտվածության ինդեքսը հետևյալ 
բանաձևով. A = G + 0.1 log2∑m, որտեղ՝ 
G-ն էնտրոպիական ֆունկցիան է, իսկ m-ը՝ 
յուրաքանչյուր ջրաքիմիական ցուցանիշի 
ՍԹԿ-ի բազմապատիկության թիվը: 

Պարզեցվում է եղանակը, բարձրացվում է 
ջրի աղտոտվածության  աստիճանի  որոշման 
ճշտությունը:

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3064 (13) A
G21F9/00

(21) AM20150060 (22) 11.05.2015
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№ 11/2 

16 . 1 1 . 20 16

(72) Վռամ Հակոբի Խաչատրյան (AM), Համլետ 
Բալաբեկի Հովսեփյան (AM), Սերգեյ Վլադիմիրի 
Մուլին (RU), Հայկ Հոմերոսի Մեժլումյան (AM) 
(73) Վռամ Հակոբի Խաչատրյան, 0089, Երևան, 
«Մայակ» թաղ. 32, բն. 12 (AM) 
(54)  Ճառագայթաակտիվ թափոնների 
անշարժացման եղանակ՝ միներալանման 
մատրիցայում
(57) Գյուտը  վերաբերում է ճառագայթաակտիվ 
թափոնների վնասազերծման բնագավառին, 
մասնավորապես՝ ճառագայթաակտիվ թափոն-
ների միներալանման մատրիցայում անշար-
ժացման եղանակին և կարող է օգտագործվել 
ատոմային էներգետիկայի բնագավառում 
առաջացող ճառագայթաակտիվ թափոնների 
վերամշակման տեխնոլոգիաներում:

Թափոնները սենյակային ջերմաս-
տիճանում մշակում են երկաթի ազոտա-
թթվական աղերի ջրային լուծույթով 
ճառագայթաակտիվ թափոնների համասեռ 
ազոտաթթվական լուծույթ ստանալու 
համար, ապա ֆոսֆատավորում են մշակելով 
ֆոսֆատային կապակցանյութով՝ 10-60%-
անոց օրթոֆոսֆորական թթվով 70-85°C 
ջերմաստիճանում խառնման պայմաններում, 

ապա ցեմենտացնում են՝ մշակելով 
մագնիսական երկաթաօքսիդային փոշիով: 

Ստացված երկաթաֆոսֆատային ցեմենտը 
կաղապարում են, ապա կաղապարված 
երկաթաֆոսֆատային ցեմենտն ապակիացնում 
են ցածրալկալիական դյուրահալ ապակու հետ 
համահալմամբ 600-1800°C ջերմաստիճանում 
վերականգնիչ հալանյութի առկայությամբ, 
որից հետո ստացված ապակեբյուրեղային 
զանգվածն արագ սառեցնում են և մանրացնում: 
Որպես ֆոսֆատային կապակցանյութ նաև 
օգտագործում են օրթոֆոսֆորական թթվի թթու 
աղերի խառնուրդն ածխածին պարունակող 
նյութերի հետ: 

Որպես  մագնիսական օքսիդային 
փոշի օգտագործում են բազմաբաղադրիչ 
երկաթ պարունակող օքսիդային նյութեր, 
գերադասելիորեն, մագնետիտ (Fe3O4), 
տիտանամագնետիտ (Fе2+(Fе2+Тi4+)О4) և(կամ) 
ֆեռո նռնաքարեր (3R2O3.5Fe2O3 կամ 
R3+3Fe3+2Fe3+3O12 = R3Fe5O12): 

Բարձրացվում են անշարժացնող մատրիցի 
պահպանող և չեզոքացնող հատկությունները 
և հետևաբար, մշակված ճառագայթաակտիվ 
թափոնների անվտանգության աստիճանը: 

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

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

21
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) 2016.01 (11) 476  (13) U
B60P 3/00

(21) AM20160078U (22) 12.08.2016
(72) Դավիթ Խաչատրյան (AM) 
(73) Դավիթ Խաչատրյան (AM) 
(54) Ապրանքների մատակարարման եղանակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է նախնա-
կան պատվերով, օրինակ՝ ինտերնետ ցանցով, 
հեռախոսով, կամ ապրանքների պատվիրման 
այլ ձևերով գնորդին ապրանքների 
մատակարարման եղանակներին։

Ըստ ապրանքների մատակարարման 
եղանակի, ձևակերպում են ապրանքի 
պատվերը, որից հետո պատվիրված ապրանքը 
տեղադրում են ապրանքի պահպանման 
անհատական խցում։ Ապրանքի պատվերը 
ձևակերպելուց հետո պատվիրատուին 
հայտնում են նրա կողմից նշված վայրում 
գտնվող անհատական խցի համարը և դրա 
բացման համար անհրաժեշտ ծածկագիրը։ 

Ընդլայնվում են ֆունկցիոնալ հնարա-
վորությունները, մեծանում է հարմարա-
վետությունը, 2 նկ.։
(74) Արեգ Պետրոսյան

_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

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

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 09-03 (11) 400  (13) S
(21) 20160013  (22) 20.06.2016
(72) Միքայել Վարդանյան (AM) 
(73) «Գրանդ Մաստեր» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյու-
նա բերական հանգույց, Գործարանային 8 (AM) 
(54) Ձվի տուփ
(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
             իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար

 646

 526

 740
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(210) 20151151  (111) 25142
(220) 06.08.2015 (151) 07.11.2016
   (181) 06.08.2025
(730) Էփլ Ինք., US 
(442) 01.04.2016
(310) 66472    (320) 06.02.2015    (330) JM
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգիչներ. համակարգչային 

արտաքին սարքեր. համակարգչային 
ապահովում. արտաքին մոնիտորների և 
դիսփլեյների պարտադիր օգտագործմամբ 
էլեկտրոնային խաղերի համար հարմարեցված 
շարժական սարքերի ծրագրային ապահովում. 
ձեռքի համակարգիչներ. պլանշետային 
համակարգիչներ. անձնական թվային 
օգնականներ. էլեկտրոնային օրգանայզերներ. 
էլեկտրոնային բլոկնոտներ.  էլեկտրոնային 
գրքեր ընթերցելու սարքեր.  համակարգչային  
խաղերի ծրագրային  ապահովում նախա-
տեսված խաղային մեքենաների համար. 
ձեռքի թվային էլեկտրոնային սարքեր և 
դրանց համար նախատեսված ծրագրային 
ապահովում. ձեռքի և շարժական թվային 
էլեկտրոնային սարքեր՝ համացանց մուտքի 
հնարավորությամբ և հեռախոսային զանգերի, 
ֆաքսերի, էլեկտրոնային փոստի և այլ թվային 
տվյալների ուղարկման, ստացման և պահման 
համար. էլեկտրոնային շարժական միավորներ 
(տարրեր) նախատեսված տվյալների և 
հաղորդագրությունների անլար ստացման, 
պահման և (կամ) փոխանցման համար, 
էլեկտրոնային սարքեր, որոնք օգտագործողին 
թույլ են տալիս հետևել անձնական 
տեղեկատվությանը կամ կառավարել այն. 
ձայնի գրանցման և վերարտադրման 
սարքեր. MP3 և այլ թվային ֆորմատի ձայ-
նային նվագարկիչներ. ձայնի թվային 
գրանցման սարքեր. տեսագրությունների 
թվային գրանցման և վերարտադրման 
սար քեր. ձայնասկավառակների գրանց-
ման և վերարտադրման սարքեր. 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

տեսասկավառակների գրանցման և վերար-
տա դրման սարքեր. խտասկավառակ ների 
գրանցման և վերարտադրման սարքեր, 
բազմակողմանի սկավառակների գրանցման 
և վերարտադրման թվային սարքեր. 
ձայներիզների գրանցման և վերարտադրման 
թվային սարքեր. ռադիո, ռադիոընդունիչներ 
և ռադիոհաղորդիչներ. ձայնա-, տեսա-, և 
թվային խառնիչներ. ձայնի ուժեղարարներ. 
ձայնընդունիչներ,  ձայնավերարտադրիչներ, 
աուդիոսարքեր մեքենայի համար. ականջի 
մեջ դրվող ականջակալներ. ականջակալներ. 
ձայնային բարձրախոսներ. միկրոֆոններ. 
ձայնային համակարգի բաղկացուցիչ 
մասեր և լրասարքեր. մոդեմներ. ցանցային 
հաղորդակցման սարքավորումներ. էլեկտրո-
նային հաղորդակցման սարքավորումներ և 
գործիքներ. տեսաձայնային ուսուցողական 
սարքեր.  օպտիկական սարքեր և գործիքներ. 
հեռահաղորդակցման սարքեր և գործիքներ. 
գլոբալ դիրքավորման համակարգի (GPS) 
սարքեր, հեռախոսներ. ձայնի, տվյալների 
կամ նկարի փոխանցման համար անլար 
հաղորդակցման սարքեր. մալուխներ. 
տվյալների կրիչներ. տվյալների մագնիսական 
կրիչներ. համակարգչային ծրագրեր կամ 
ծրագրային ապահովում պարունակող կամ 
ձայնագրելու համար նախատեսված չիպեր, 
սկավառակներ և ժապավեններ. ֆաքսիմիլային 
ապարատներ. խցիկներ. մարտկոցներ. 
հեռուստացույցներ. հեռուստատեսային ընդու-
նիչներ. հեռուստատեսային մոնիտորներ. 
թվային հեռուստատեսության ընդունիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
համակարգիչներ և էլեկտրոնային խաղեր. 
գլոբալ դիրքավորման համակարգի (GPS) 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
համակարգչային ծրագրային ապահո-
վում ճանապարհորդության և զբոսաշրջու-
թյան, ճանա պարհորդության պլանավորման, 
նավար կության, ճանապարհորդության 
ուղու պլանա վորման, աշխարհագրական 
դիրքի, ուղղության, տրանսպորտային և 
երթևեկության մասին տեղեկատվութան, 
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վարման և քայլելու ուղղությունների, գտնվելու 
վայրի անհատական քարտեզագրման, 
փողոցային քարտեզային տեղեկատվության, 
էլեկտրոնային քարտեզի ցուցադրման և 
ուղղության մասին տեղեկատվության համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում, 
որը նախատեսված է տեքստի, տվյալների, 
գրաֆիկայի, պատկերների, ձայնա, տեսա և 
մուլտիմեդիա բովանդակության, էլեկտրոնային 
հրապարակումների և էլեկտրոնային խաղերի 
ստեղծման, հեղինակման, բաշխման, 
բեռնման, փոխանցման, ստացման, խաղալու, 
խմբագրման, դուրս բերման, կոդավորման, 
ապակոդավորման, ցուցադրման, պահպանման 
և կազմակերպման համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում, որը նախատեսված 
է տեքստի, տվյալների, ձայնային ֆայ լերի, 
տեսաֆայլերի և էլեկտրոնային խաղերի 
ձայնագրման, կազմակերպման, փոխանցման, 
շահարկման և ստուգման համար, կապված` 
համակարգիչ ների, հեռուստացույցների, հեռուս-
տատեսության ապակոդավորիչների, ձայ նա-
յին նվագարկիչների, տեսանվագարկիչների, 
մեդիանվագարկիչների, հեռախոսների և 
ձեռքի թվային էլեկտրոնային սարքերի հետ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում, որը 
թույլ է տալիս օգտատերերին համաշխարհային 
հաղորդակցման ցանցերի և այլ համակարգ-
չային, էլեկտրոնային և հաղորդակցման 
ցանցերի միջոցով բաշխել տեքստերը, 
տվյալները, գրաֆիկան, պատկերները, 
ձայնային, տեսային և այլ մուլտիմեդիա 
բովանդակություն. համակարգչային ծրա-
գրային ապահովում, որը նախատեսված է 
համաշխարհային հաղորդակցման ցանցերի 
և այլ համակարգիչների, էլեկտրոնային և 
հաղորդակցման ցանցերին միացած համա-
կարգիչների սերվերների և օգտատերերի 
միջև տվյալների և հղումների նույնակա նաց-
ման, դիրքավորման, խմբավորման, բաշխման 
և կառավարման համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում ձեռքի շարժական 
թվային էլեկտրոնային սարքերի և այլ 
կենցաղային էլեկտրոնիկայի համար. էլեկտրո-
նային  հրապարակման ծրագրային ապա-
հովում. էլեկտրոնային հրապարակումների 
ընթերցման համար նախատեսված ծրագրային 
ապահովում. անձնական տեղեկատվության 
կառավարման համար նախատեսված 

համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
նախապես ձայնագրված բեռնվող ձայնային և 
տեսալսողական բովանդակություն, տեղեկա-
տվություն և մեկնաբանություններ. բեռն-
վող էլեկտրոնային գրքեր, ամսագրեր, 
պարբերականներ, տեղեկագրեր, թերթեր, հան-
դեսներ և այլ հրապարակումներ. տվյալ ների 
բազայի կառավարման համար նախա տես ված 
ծրագրային ապահովում. նշանների ճանաչ -
ման համար  նախատեսված ծրագրային ապա -
հովում. ձայնի ճանաչման համար նախատեսված 
ծրագրային ապահովում. էլեկտրոնային 
փոստի և այլ հաղորդագրություն ների համար 
նախատեսված ծրագրային ապահովում. 
առցանց տվյալների բազա մուտքի, դիտման և 
փնտրման համար նախատեսված ծրագրային 
ապահովում. էլեկտրոնային տեղեկագրերի 
ցուցա տախտակներ.  տվյալների սինքրոնաց-
ման հա մար  նախատեսված ծրագրային 
ապա  հո վում.  ծրագրերի մշակման համար 
նախա տես ված ծրագրային ապահովում. օգտա-
տերերի համար նախատեսված էլեկտրոնային 
կերպով, մեքենաների միջոցով կամ համա-
կարգչի միջոցով ընթերցվող ձեռնարկներ, 
որոնք օգտագործվում են և (կամ) վաճառվում 
են բոլոր վերը նշված ապրանքների հետ. էլեկտ-
րական և էլեկտրոնային միացման սարքեր, 
բաշխիչներ, լարեր, մալուխներ, լիցքավորիչներ, 
էլեկտրոնային սարքերի համար նախատես-
ված կայաններ արագ և միաժամանակյա 
էլեկտրականությանը միացման և (կամ) 
տվյալ ների փոխանցման համար (դոկ-
կայաներ), ինտերֆեյսներ և ադապտերներ 
(ձայնահաններ), որոնք օգտագործվում 
են բոլոր վերը նշված ապրանքների հետ. 
համակարգչային սարքեր բոլոր վերը նշված 
ապրանքների հետ օգտագործման համար. 
մուլտիմեդիա գործառույթներով էլեկտրոնային 
սարքեր բոլոր վերը նշված ապրանքների 
հետ օգտագործելու համար. ինտերակտիվ 
գործառույթներով էլեկտրոնային սարքեր բոլոր 
վերը նշված ապրանքների հետ օգտագործելու 
համար. լրասարքեր, մասեր, կցամասեր 
և փորձարկման ապարատներ բոլոր վերը 
նշված ապրանքների համար. պաշտպանիչ 
պատյաններ, պայուսակներ և պատյաններ, 
որոնք հարմարեցված են կամ ձևավորված 
են բոլոր վերը նշված ապրանքներրի համար. 
նավարկության համար նախատեսված 
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գործիքներ. նամականիշների ստուգման 
ապարատներ. կանխիկ գումարի գրանցման 
սարքեր. մետաղադրամով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. թելադրող 
մեքենաներ. գործվածքի վրա նշումներ 
կատա րելու մարկերներ. քվեարկության 
համար նախատեսված մեքենաներ. 
էլեկտրո նային պիտակներ ապրանքների 
համար. կշռելու համար նախատեսված 
ապարատներ և գործիքներ. չափիչ ժապա-
վեններ. էլեկտրոնային ծանուցումների 
ցուցատախտակներ. չափագրման ապա-
րատներ. սիլիցիումային թիթեղներ. ինտեգրալ 
սխեմաներ. ֆլուրեսցենտային էկրաններ. 
հեռակառավարման սարքեր. օպտիկական 
լուսատուներր (թելքային). արդյունաբերական 
գործընթացների հեռակառավարման համար 
նախատեսված էլեկտրական սարքեր. շանթար-
գելներ. էլեկտրոլիզարարներ. կրակմարիչ-
ներ. արդյունաբերական  նպատակով 
օգտա գործման համար նախատեսված 
ճառագայ թային սար քեր. փրկարարական 
սարքեր և սարքավորումներ. սուլիչ 
ազդասարքեր. արևապաշտպան ակնոցներ. 
անիմացիոն մուլտֆիլմեր. ձվադիտակներ. 
շանը հրահանգներ տալու սուլիչներ. 
դեկորատիվ մագնիսներ. էլեկտրականացված 
ցանկապատեր. էլեկտրատաքացվող գուլ-
պաներ. ազդանշանային համակարգեր, 
ազդանշանային համակարգի սենսորներ.  
ազդանշանի դիտարկման համակարգեր. 
բնակարանի անվտանգության և հսկո-
ղության համակարգեր. ծխի և ածխածնի 
օքսիդի դետեկտորներ. ջերմաստիճանի 
կարգավորիչներ, մոնիտորներ, տվիչներ 
(սենսոր) և օդափոխման, ջեռուցման և 
օդորակման վերահսկման համակարգեր 
և սարքեր (դիվայսներ). էլեկտրական և 
էլեկտրոնային դռների և պատուհանների համար 
նախատեսված փականներ և սողնակներ. 
ավտոտնակների դռների բացիչների բացման 
և փակման հեռակառավարման սարքեր. 
լուսավորման վերահսկիչներ. էլեկտրական 
վարդակներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային 
անջատիչներ. համակարգչային օպերացիոն 
համակարգի ծրագրային ապահովում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց վերաբերող հետա-

զոտություններ և մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծության և հետազոտության 
ծառայություններ. համակարգչային ծրա-
գրավորում. համակարգչային ապահովման և 
ծրագրային ապահովման դիզայն և մշակում. 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
դիզայն, մշակում և պահպանում մայրենի 
լեզվի, խոսքի, խոսողի, լեզվի, ձայնի և 
ձայնային նմուշների ճանաչման ոլորտում. 
համակարգչային ապահովման և ծրագրային 
ապահովման սարքավորումների և սարքերի 
վարձույթ. համակարգչային ապահովման և 
ծրագրային ապահովման խորհրդատվության 
ծառայություններ. համա կարգչային համա-
կարգերի, տվյալների բազայի և ծրագրերի 
մշակման աջակցության և խորհրդա-
տվության  ծառայություններ.  առ ցանց 
համակարգչային ապահովման և ծրագրային 
ապահովման տեղեկատվության մատուցում. 
կայքերի ստեղծման, դիզայնի և պահպանման 
ծառայություններ. կայքերի հոսթինգի 
ծառայություններ. ծրագրային ծառայության 
մատակարարի (ASP) ծառայություններ, որոնք 
հատկանշում են այլոց համար համակարգչային 
ապահովման ծրագրերի հոսթինգը. 
ծրագրային ծառայության մատակարարի (ASP) 
ծառայություններ, որոնք հատկանշում են 
տեքստի, գրաֆիկայի, պատկերների, ձայնային, 
տեսային և մուլտիմեդիա բովանդակության 
և էլեկտրոնային հրապարակումների 
ստեղծման, հեղինակման, բաշխման, 
բեռնման, փոխանցման, ստացման, խաղալու, 
խմբագրման, դուրս բերման, կոդավորման, 
ապակոդավորման, ցուցադրման, պահ-
պանման և կազմակերպման համար. 
ծրագրային ծառայության մատակարարի (ASP) 
ծառայություններ, որոնք հատկանշում են 
ծրագրային ապահովումը, որը օգտագործվում 
է ձայնի ճանաչման ծրագրային ապահովման 
հետ և ձայնով ակտիվացվող ծրագրային 
ապահովման հետ կապված. առցանց, ոչ բեռնվող 
ծրագրային ապահովման մատուցում. առցանց և 
այլ էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցերի 
միջոցով տեղեկատվության ստացման համար 
որոնողական համակարգերի մատուցում. 
առցանց տեղեկատվության, կայքերի և գլոբալ 
համակարգչային ցանցերում այլոց համար առկա 
ռեսուրսների համար  ցուցիչների ստեղծում, 
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էլեկտրոնային տեղեկատվության պահպանման 
ծառայություններ. առցանց սոցիալական 
ցանցերի ծառայություններ. սոցիալական 
ցանցի կայքի մատուցում. աշխարհագրական 
քարտեզներ և այլ քարտեզներ կազմելու 
ծառայություններ. տեղեկատվական և 
խորհրդա  տվական ծառայություններ՝ կապված 
վերո  նշյալ ծառայությունների հետ: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20151463  (111) 25143
(220) 07.10.2015 (151) 07.11.2016
   (181) 07.10.2025
(730) Ռոլանդ Հովակիմյան, Երևան, Այգեձորի 
61, AM 
(442) 05.11.2015
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20151464  (111) 25144
(220) 07.10.2015 (151) 07.11.2016
   (181) 07.10.2025
(730) Ռոլանդ Հովակիմյան, Երևան, Այգեձորի 
61, AM 
(442) 05.11.2015
(540) 

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

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20151784  (111) 25145
(220) 11.12.2015 (151) 07.11.2016
   (181) 11.12.2025
(730) Բրիթիշ Ամերիքան Թըբեքոու (Բրենդս) 
Ինք. (Դելավեր նահանգի կորպորացիա), US 
(442) 18.01.2016
(310) 29881   (320) 13.07.2015   (330) AD
(540) 

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

խոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լուցկի. 
ծխելու պիտույքներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20160035 (111) 25146
(220) 20.01.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 20.01.2026
(730) Հարմն Ինթերնեյշնլ Ինդասթրիզ, 
Ինքորփորեյթիդ, US 
(442) 02.05.2016
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգային ծրագրային արտա-

դրանք ներկառուցված սարքերի համար. 
սարքերի հիմնական արտադրողների համար 
նախատեսված համակարգչային ծրագրա-
ապարատային արտադրանք օպերացիոն 
համակարգերի ծրագրերի համար. տվյալների 
մշակման ծրագրային արտադրանք պարու-
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նակող նախապես գրանցված թվային կրիչներ. 
վերոհիշյալ ապրանքները չեն ներառում 
ընդունող կամ հաղորդող մոդուլներ կամ այդ 
մոդուլների հետ օգտագործվող  որևէ 
ապրանքներ. համակարգիչներ և կից սարքեր. 
համակարգչային գրանցված օպերացիոն 
ծրագրեր. ձայնային սարքերի ամբողջական 
փաթեթ, այն է՝ սարքեր և գործիքներ ձայնի և 
(կամ) ձայնային ազդանշանների և էֆեկտների 
գրանցման, փոխանցման, ստացման, մշակ-
ման, առբերման, վերարտադրման և 
կառավարման համար. ազդանշանի մշակիչ-
ներ, ուժեղարարներ, հզորության ուժեղա-
րարներ, օպտիկական մեդիանվագարկիչներ, 
հավասարիչներ, միկրոֆոններ, ձայնային 
էֆեկտների ոտնակներ երաժշտական սարքերի 
համար. ցանցային սարքեր, այն է՝ 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք մեկ 
կամ ավելի ձայնային սարքերի, այն է՝ 
միկրոֆոնների, հաճախականության փոխա-
կերպիչների, ուժեղարարների, ազդանշանի 
մշակիչների և բարձրախոսների հեռակա-
ռավարման համար, որն օգտագործվում է 
նշված ձայնային արտադրանքի կառավարման 
և ձևափոխման համար. ձայնային էֆեկտ ների 
էլեկտրոնային սարքեր, միքշերային 
վահանակներ, միքշերային հիմնական 
ձայնային վահաններ ձայնագրման ստուդիա-
ներում օգտագործման համար. երաժշտական 
ձայնագրման էլեկտրոնային սարքեր, այն է՝ 
էֆեկտների ոտնակներ երաժշտական սարքերի 
համար. ձայնային հարմարիչ սարքեր  
երաժշտական սարքերի հետ օգտագործման 
համար տարբեր ձայների ստեղծման և 
վերարտադրման նպատակով. ձայնի ուժեղա-
րարներ երաժշտական սարքերի համար և 
դրանց մասեր ու կցամասեր, ձայնի ուժեղացման 
և (կամ) վերարտադրման սարքեր ձայնային 
ստորին հաճախականության մշակիչների, 
միկրոֆոնների, միքշերային վահանակների, 
ազդանշանի մշակիչների տեսքով. ձայնային 
ազդանշանների, ազդանշանների, ձայնի, 
ծավալային ձայնի, էֆեկտների և (կամ) ձայնի 
մշակիչների էլեկտրական և օպտիկական 
ազդանշանի փոխանցման կարգավորման 
սարքերի մալուխներ. գլխային ականջակալներ, 
ականջակալներ,  բարձրախոսներ, ձայնային 
բարձրախոսային համակարգեր, փոխա-
կերպիչներ, ստուդիայի մոնիտորներ, 

հաղորդիչներ, հարակցման կայաններ, 
հեռակառավարման սարքեր, ձայնա- և 
տեսանվագարկման և գրանցման սարքա-
վորումներ, համակարգչային ծրագրային և 
ապարատային արտադրանք ձայնային 
համակարգերի և երաժշտության ու ձայնի 
վերարտադրման սարքերի գործարկման և 
կառավարման համար. փոխադրամիջոցների 
մուլտիմեդիային և ձայնային համակարգեր և 
բաղադրիչներ, այն է՝ ձայնային բարձրախոսներ, 
ուժեղարարներ, մուլտիմեդիային կցիչներ, 
շարժական հեռախոսների կցիչներ, 
նավագնացական համակարգեր, ուժեղա-
րարների կառավարման սարքեր և ձայնային 
բարձրախոսային համակարգեր, դյուրատար 
նավագնացական սարքեր. ձայնի և պատկերի 
փոխանցման սարքեր, այն է՝ միկրոֆոնային 
էլեկտրոնային ճյուղավորիչներ. ազդանշանի 
բաշխիչ էլեկտրոնային համակարգեր, որոնք 
հիմնականում օգտագործվում են ձայնային և 
պատկերային ազդանշանների տարածման 
համար, ինչպես նաև ձայնի ժամանակավոր 
հապաղման տարրեր. սարքեր ձայնային 
ազդանշանի հնչերանգային բնութագրերը 
փոփոխելու համար, այն է՝ ձայնի խտարարներ, 
ընդարձակիչներ, դինամիկական առանձնա-
հատկությունների ձևափոխիչներ. շեմային 
աղմկախլացուցիչներ. սահմանափակիչներ. 
ձայնային ազդանշանի սպեկտրի էլեկտրոնային 
բաժանիչներ. ձայնի ստուգման սարքեր, այն է՝ 
փուլի ստուգման սարքեր, ձայնի վերլուծիչներ և 
մալուխի ստուգիչներ, ձայնային հավասարիչներ, 
ձայնի ուժեղարարներ. համակարգչային 
ծրագրային և ապարատային արտադրանք 
ձայնային և տեսասարքավորումների կառա-
վարման համար, վերոհիշյալ ապրանքները 
նախատեսված չեն արբանյակային հաղորդման 
ժամանակ կիրառման համար. ազդանշանի 
խտարարներ և ընդարձակիչներ, ազդանշանի 
խտարարի սահմանափակիչներ, անալոգային 
ազդանշանի մշակիչներ, թվային ազդանշանի 
մշակիչներ, աղմկախլացուցիչներ, լարումով 
կառավարվող ուժեղարարներ, ձայնային 
ազդաշանների երթուղու ծրագրավորված 
ընտրիչներ, բարձրախոսների միկրո-
պրոցեսորով կառավարվող հավասարիչներ, 
ձայնային ազդանշանի ընդգրկույթի ընդար-
ձակիչներ և վերականգնիչներ, համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք շարժական 
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հաղորդակցական սարքերին, շարժական 
հեռախոսներին և ավտոմեքենաներում ու այլ 
փոխադրամիջոցներում տեղակայված էլեկտրո-
նային սարքերին անլար հաղորդման միջոցով 
առցանց բովանդակության և երթևեկության, 
ճանապարհային պայմանների, տեսարժան 
վայրերի, ընդհանուր հետաքրքրության 
թեմաների վերաբերյալ տեղեկատվության 
իրական ժամանակում տրամադրման և անլար 
փոխանցման համար, որը հնարավություն է 
տալիս ավտոմեքենաների և այլ փոխա-
դրամիջոցների վարորդներին և ուղևորներին 
հաղորդակցվելու միմյանց հետ և իրական 
ժամանակում համօգտագործել տվյալներ, 
տեղեկատվություն, դիտարկումներ, մեկնաբա-
նություններ, կարծիքներ, մուլտիմեդիային և 
առցանց բովանդակություն շարժական 
հաղորդակցական սարքերի, շարժական 
հեռախոսների և ավտոմեքենաներում ու այլ 
փոխադրամիջոցներում տեղակայված էլեկտրո-
նային սարքերի միջոցով, ինչպես նաև կուտակել 
այդպիսի տվյալներ, տեղեկատվություն, 
դիտարկումներ, մեկնաբանություններ, կարծիք-
ներ և այլ բովանդակություն՝ համացանցի, 
ռադիոյի կամ հեռուստատեսության միջոցով 
երրորդ անձանց կողմից փոխանցման կամ 
հեռարձակման համար. լուսադիոդային (LED)  
ցուցասարքեր, լուսադիոդային (LED) վահա-
նակներ տեսատվյալների և պատկերների 
ցուցադրման համար, կարգավորման և 
կառավարման էլեկտրոնային սարքեր 
լուսադիոդների գործարկման համար. սարքեր 
և գործիքներ լուսավորության կարգավորման և 
կառավարման համար, այն է՝ սարքեր և 
գործիքներ բեմի լուսավորության կարգա-
վորման և կառավարման համար, սարքեր և 
գործիքներ լուսավորության կարգավորման, 
կառավարման և վերահսկման համար, սարքեր 
և գործիքներ լուսավորության սարքերի և 
լուսավորության համակարգերի կարգա վոր-
ման, կառավարման և վերահսկման համար, 
սարքեր և գործիքներ լուսավորության սար քերի 
և համակարգերի սխալների հայտնա բերման, 
ախտորոշման և տեղեկացման համար, 
համակարգչային ծրագրային և ապարատային 
արտադրանք լուսավորության կարգավորման, 
կառավարման և վերահսկման համար,   
համակարգչային ծրագրային և ապարատային 

արտադրանք լուսավորության սարքերի և 
համակարգերի սխալների հայտնաբերման, 
ախտորոշման և տեղեկացման համար, 
լուսավորության սարքերի և սարքավորումների 
համակարգչային կառավարման սարքեր, 
կառավարման վահանակներ լուսավորության 
սարքերի և սարքավորումների համար, 
ծրագրավորվող կարգավորիչներ լուսա-
վորության սարքերի և սարքավորումների 
համար, հեռակառավարման սարքեր լուսա-
վորության սարքերի և սարքավորումների 
համար, ձայնազգայուն կարգավորող և 
կառավարող սարքեր լուսավորության սարքերի 
և սարքավորումների համար, լուսավորության 
կարգավորման և կառավարման ծրագրային 
արտադրանք, այն է՝ լուսավորության կարգա-
վորման և կառավարման ծրագրային 
արտադրանք առևտրային և արդյունաբերա-
կան հիմնարկներում, թատրոններում, 
գիշերային ակումբներում և համերգա-
սրահներում  օգտագործման համար, լուսա-
վորության կարգավորման և կառավարման 
ծրագրային արտադրանք բեմի լուսավորման 
սարքերում և սարքավորումներում օգտա-
գործման, ինչպես նաև դրանց  կարգավորման 
և վերահսկման համար. մալուխներ, միացքներ 
և փոխանջատիչներ բեմի լուսավորման 
սարքերի և սարքավորումների համար, 
պրոյեկտորներ նմուշների, պատկերների, 
լոգոտիպների, տեքստերի կամ մոդելների 
պրոյեկտման համար, կրման պատյաններ և 
տեղափոխման տուփեր՝ հատուկ նախատեսված 
լուսավորության կառավարման սարքերի 
համար. պլանշետներ. համակարգիչներ. 
շարժական հեռախոսներ. սմարթֆոններ. 
գրպանի միկրոհամակարգիչներ. ծրագրային 
արտադրանքից և ցուցասարքի էկրանից 
բաղկացած կրովի թվային էլեկտրոնային 
սարքեր տեքստերի, էլեկտրոնային փոստի, 
տվյալների, ձայնային տվյալների, պատ-
կերների, տեսատվյալների և տեղեկա տվության 
դիտման, ուղարկման և ստացման համար. 
կրովի թվային էլեկտրոնային սարքեր 
տեքստերի, տվյալների, ձայնային տվյալների, 
պատկերների և տեսատվյալների գրանցման, 
կազմակերպման, փոխանցման, կառավարման 
և դիտման համար. բազմաֆունկցիոնալ 
էլեկտրոնային սարքեր ցուցադրման, 
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համեմատման և համացանցում ներբեռնման 
համար. կրովի համակարգիչներ և կրովի 
համակարգիչներին կից սարքեր. տվյալների 
դիտման և հսկման համակարգչային ծրագրեր 
և ծրագրային արտադրանք կրովի տեխնոլո-
գիական սարքերի հետ օգտագործման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
էլեկտրոնային ալիքների միջոցով թարմացված 
ծրագրային տեղեկատվության կառավարման, 
ստեղծման, խտացման և տեղադրման համար. 
կառավարման կենտրոնական ծրագրավորվող 
սարքեր, ինտերֆեյսային քարտեր և քարտի 
հիմնակմախքներ, այն է՝ կաղապարներ, 
որոնցում ներկառուցվում են տպահարթակներ 
և էլեկտրոնային միջոցով միանում այլ 
տպահարթակներին և  սխեմաներին, վաճառ-
վում են առանձին և որպես հեռակառավար ման 
համակարգերի անբաժան բաղադրիչներ՝ 
ձայնային, տեսա- և լուսավորության սարքա-
վորումների հետ օգտագործման համար. 
տպահարթակից, կառավարման վահանակից և 
էլեկտրական կառավարման սարքից բաղկա-
ցած ինտեգրալային համակարգչայնացված, 
էլեկտրոնային համակարգեր և դրանց 
վերաբերող ծրագրային արտադրանք դիա-
պրոյեկտորների, տեսապրոյեկտորների, 
կոմպակտ սկավառակների նվագարկիչների, 
պրոյեկցիոն էկրանների, լուսավորման 
համակարգերի և դրանց վերաբերող այլ 
ձայնա-, տեսասարքավորումների կառա-
վարման և դրանց մուտք գործելու համար. 
քարտերի շրջանակներից, կառավարող 
քարտից, ճկուն սկավառակի սարքավարներից, 
սլայդի կառավարող սարքից, հեռուս-
տատեսության կառավարող սարքից, հիմնա-
կան փոստպրոցեսորի (master post) 
ընդարձակիչից, անլար ընդունիչներից, լարով 
կառավարման վահանակներից, ծրագրա կազմի 
վահանակներից, տվյալների ազդանշա նային 
մոդուլիչից, ինֆրակարմիր լուսար ձակ 
մալուխից, հզորության կարգավորիչից, 
հզորության կրկնակի կարգավորիչից, ռելեային 
կարգավորիչից, ընդունող մոդուլից, 
ընդարձակված ընդգրկույթով ալեհավաքից, 
ռելեային ընդունիչից, լուսավորման 
կարգավորիչի շիկացող մոդուլից, միասնական 
պրոյեկտորի անլար կառավարող սարքից, 
կրկնակի պրոյեկտորի անլար կառավարող 
սարքից բաղկացած ինտեգրալային համա-

կարգ չայնացված էլեկտրոնային համակարգ, 
ինչպես նաև դրանց վերաբերող ծրագրային 
արտադրանք դիապրոյեկտորների, տեսա-
պրոյեկտորների, կոմպակտ սկավառակների 
նվագարկիչների, պրոյեկցիոն էկրանների, 
լուսավորման համակարգերի և դրանց 
վերաբերող այլ ձայնա-, տեսասարքավորում-
ների կառավարման և դրանց մուտք գործելու 
համար. ուսուցողական նպատակների և 
տնային կինոթատրոնի համակարգի համար 
նախատեսված հեռակառավարման ստեղնա-
խմբեր մուլտիմեդիային համակարգերի համար. 
հեռակառավարման վահանակներ, որոնք 
պարունակում են օգտագործողի ինտերֆեյս և 
ստեղնաշարային վահանակ  մուլտիմեդիային 
համակարգերի համար՝  նախատեսված 
ուսուցողական նպատակների և կենցաղային 
ձայնա-, տեսա- և համակարգչային տեխնիկայի 
համար. հեռակառավարման վահանակներ 
ձայնատեսային սարքավորումների համար, այն 
է՝ հեռակառավարման վահանակներ ֆիլմերի և 
անշարժ պատկերների պրոյեկտորների համար, 
հեռակառավարման վահանակներ DVD 
նվագարկիչների համար, հեռակառավարման 
վահանակներ տեսամագնիտոֆոնների համար, 
հեռակառավարման վահանակներ արբանյա-
կային ընդունիչների համար. հեռակառա-
վարման վահանակներ լուսավորության հա մար. 
հեռակառավարման վահա նակներ վարա-
գույրների և շերտա վարագույրների համար. 
հեռակառավարման վահանակներ պրոյեկ-
տորների էկրանների համար. սարքավորումներ 
ձայնա- և տեսակոնֆերանսների անցկացման  
համար. էլեկտրոնային սարքավորումներ  
ձայնային, տեսային և թվային ազդանշանների 
երթուղայնացման համար, այն է՝ համա-
կարգչային ապարատային արտադրանք, 
փոխանջատիչներ, երթուղարարներ,  կառա-
վարման վահանակներ և ստեղնաշարեր. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք, 
ինտերֆեյսներ և ինտերֆեյսային ծրագրեր 
համակարգիչների համար. հաշվիչ մեքենաներ, 
էլեկտրոնային օրգանայզերներ, էլեկտրոնային 
նոթփեդներ, թվայնացնող սարքեր, սենսորային 
էկրաններ. բոլոր վերոհիշյալ ապրանքները նաև 
նախատեսված են օգտագործելու ավտո-
մեքենաների ձայնային համակարգերի և 
շարժական զվարճատեղեկատվական համա-
կար գերի  համար. ձայնագրման կրիչներ. 
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տվյալ ների պահման մագնիսական, 
էլեկտրոնային և օպտիկական կրիչներ. 
սպասարկման և նույնականացման 
ծածկագրված քարտեր. ինտեգրալային 
սխեմաների քարտեր (բանական քարտեր). 
մագնիսական ծածկագրմամբ քարտեր. 
հիշողության հարթակներ. դիրքի տվիչներ. 
դիրքի հայտնաբերման սենսորներ և դրանց 
լրասարքեր. նավագնացական սարքեր 
փոխադրամիջոցների համար (միահարթակ 
համակարգիչներ). ապարատային և ծրագրա-
յին արտադրանք վարորդական օժանդակ 
էլեկտրոնային համակարգերի համար. 
էլեկտրոնային հաղորդիչներ և ընդունիչներ 
համացանցային կանխագրերի միջոցով ձայնի 
փոխանցման համար. համակարգչային 
ծրագրային և ապարատային արտադրանք 
կենդանի տեսատվյալների և թվային նշանների 
հոսքային փոխանցման ընթացքում 
օգտագործման համար՝ տեսանյութերի և 
ձայնային տվյալների տարածման և 
տեսափոխարկման համակարգի համար. կրովի 
թվային էլեկտրոնային սարքեր, այդ թվում՝ 
ձեռքի ժամացույցներ, որոնք պարունակում են 
ծրագրային արտադրանք և ցուցասարքերի 
պաշտպանիչ ապակիով էկրաններ 
սմարթֆոններից, պլանշետներից և գրպանի 
համակարգիչներից տեքստերի, էլեկտրոնային 
փոստի, տվյալների և տեղեկատվության 
դիտման, ուղարկման և ստացման համար. 
կրովի համակարգչային կից սարքեր. կրովի 
տեխնիկա, ներառյալ՝ ժամացույցներ, 
ապարանջաններ և քանդովի ձեռնակապեր 
սմարթֆոնների, ձեռքի անձնական թվային 
քարտուղարների, պլանշետների, նոթբուքերի, 
լեփթոփների, դյուրակիր մեդիա-
նվագարկիչների, համակարգիչների, կապի և 
ամպային ցանցերի միջոցով թվային մեդիայի և 
տեղեկատվության վերբեռնման, ներբեռնման, 
մուտքի, փոխանցման, առբերման, խմբագրման, 
նշման, բլոգինգի, հոսքային փոխանցման, 
կապման, համօգտագործման, հեռա-
կառավարման և տրամադրման համար. 
էլեկտրոնային անլար հաղորդիչներ և կրովի 
ընդունիչներ համակարգիչներից, սմարթ-
ֆոններից, ձեռքի անձնական թվային 
քարտուղարներից, պլանշետներից, նոթ-
բուքերից, լեփթոփներից, դյուրակիր 
մեդիանվագարկիչներից հոսքային ձայնա- և 

տեսաազդանշանների փոխանցման և ընդուն-
ման համար. կրովի էլեկտրոնային սարքեր 
օգտագործողի առաջարկության, կողմնորոշ-
ման, արագության, կատարելագործման հիման 
վրա ֆիզիկական, տեսա- կամ ձայնային 
հետադարձ կապի տրամադրման համար. 
էլեկտրոնիկա, այն է՝ կրովի ֆիթնես սարքեր, 
այն է՝ ակտիվությանը հետևող սարքեր, 
սպառվող կալորիաների չափման սարքեր՝ 
կալորիաչափներ, ֆիթնեսի առաջընթացին 
հետևող սարքեր, որոնք ներկառուցված են 
ձեռնոցների, գլխակապերի, բազկակապերի, 
դաստակակապերի մեջ. GPS հիմքով 
հեռավորության, արագության (տեմպի) և GPS 
կողմնացույցով կրովի հետևող սարքեր, որոնք 
նախատեսված են վարժությունների ժամանակ 
բազկի կամ դաստակի վրա կրելու համար. 
համակարգչային կիրառական ծրագրեր և 
ներբեռնվող շարժական աշխատածրագրեր 
վերոհիշյալի հետ օգտագործման համար. 
ներբեռնվող շարժական աշխատածրագրեր 
բազմաթիվ անլար միացված լրասարքերի 
համար, որոնք պարունակում են ֆիթնեսի և 
սպորտի վերաբերյալ տվյալներ, օգտագործողի 
տվյալներ և առաջընթացի կամ նվաճումների 
մասին տվյալներ, ներառյալ՝ անձնական 
տվյալներ, տեղադիրքի մասին տվյալներ, քնի 
հետևման տվյալներ, առողջական իրավիճակի 
մասին տվյալներ (ներառյալ՝ սրտի զարկի 
հաճախականությունը և մարմնի քաշը) 
վիճակագրական վերլուծության համար. 
ներբեռնվող շարժական աշխատածրագրեր 
անլար միացված լրասարքերի և սմարթֆոնի 
միջև անլար հաղորդակցական կապի միջոցով 
տվյալների անլար հոսքային փոխանցման 
համար. ներբեռնվող շարժական 
աշխատածրագրեր մարզումների գրանցման և 
օրացույցում մարզանքների դիտման համար. 
ներբեռնվող շարժական աշխատածրագրեր 
սոցիալական փոխգործունեության միջա-
վայրում ընկերների հետ հաղորդակցվելու 
համար, օգտագործողի ընկերների ցուցակի 
համաժամացման համար և բազմաթիվ 
օգտագործողների միջև նպատակային 
մարտահրավերի և նույնականացման նշանի 
ստացման համար. ներբեռնվող շարժական 
աշխատածրագրեր հատուկ մոդելների 
սմարթֆոններում ներկառուցված դիրքա-
վորման համակարգով հետևման համար՝ 
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վարժություններ կատարելու ընթացքում 
հեռավորության, տեմպի, ժամանակի մասին 
տվյալներ ստանալու նպատակով. 
համակարգչային կիրառական ծրագրակազմ, 
այն է՝ ծրագրային արտադրանք կրովի 
համակարգչային կից սարքերի կամ կրովի 
համակարգիչների հետ օգտագործման համար, 
որոնք սարքն ապահովում են գործունակու-
թյամբ. ներբեռնվող շարժական 
աշխատածրագրեր կրովի համակարգչային կից 
սարքերի կամ կրովի համակարգիչների հետ 
օգտագործման համար, որոնք սարքն 
ապահովում են գործունակությամբ, 
բարձրացնում են աղմուկը ճնշելու 
հնարավորությունը՝ հեռախոսի, բարձրա-
խոսների և ականջակալների ձայնը 
բարձրացնելու համար. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք աշխատածրագրերին 
և ծառայություններին ցանցային օպերացիոն 
համակարգի կամ պորտալի ինտերֆեյսի 
միջոցով համացանցային մուտքի տրամադրման 
համար. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք թվային ձայնային 
տեղեկատվության կառավարման համար 
ձայնային մեդիաաշխատածրագրերում 
օգտագործման նպատակով. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք ձայնային և 
տեսատվյալների և ֆայլերի ներբեռնման, 
փոխանցման, ստացման, խմբագրման, 
առբերման, ծածկագրման, ապածածկագրման, 
նվագարկման, պահման և կազմակերպման 
համար. համակարգչային կիրառական 
ծրագրակազմ   շարժական հեռախոսների, 
դյուրակիր մեդիանվագարկիչների, ձեռքի 
համակարգիչների, համակարգիչների, 
պլանշետների համար, այն է՝ ծրագրային 
արտադրանք աղմուկը ճնշելու 
հնարավորությունը բարձրացնելու համար՝ 
հեռախոսի, բարձրախոսների և 
ականջակալների ձայնը բարձրացնելու 
նպատակով. ներբեռնվող կիրառական 
ծրագրակազմ թվային տեսամագնիտոֆոնով 
(DVR) գրանցված բովանդակությունը 
ներբեռնելու համար՝ սմարթֆոնների միջոցով 
դրանք դիտելու նպատակով (ներբեռնվող DVR 
կողմնային ներբեռնվող ծրագրային 
արտադրանք). չբեռնվող ծրագրային 
արտադրանք իրերի համացանցի համար. 

համակարգչային ապարատային արտադրանքի 
մոդուլներ իրերի համացանցի էլեկտրոնային 
սարքերի հետ օգտագործման համար. 
սենսորներ իրերի համացանցի համար. 
համակարգչային կիրառական ծրագրակազմ 
սմարթֆոնների, շարժական հեռախոսների, 
սմարթ հեռուստացույցների և ձեռքի 
էլեկտրական հաղորդակցական սարքերի 
համար, որն օգտագործվում է իրերի 
համացանցի տրամադրման նպատակով. 
հաղորդակցական անլար սարքեր, որոնք 
ապահովված են ձայնը, տվյալները և 
պատկերները փոխանցելու հնարավորությամբ, 
այդ թվում՝ ձայնային, տեքստային և 
պատկերային հաղորդագրություններ 
ուղարկելու հնարավորությամբ, տեսա- և 
ֆոտոխցիկով, ինչպես նաև անլար միջոցներով 
երաժշտություն, խաղեր, պատկերներ և 
կիրառական ծրագրակազմ գնելու 
հնարավորությամբ՝ սարքին ներբեռնելու 
նպատակով. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք, որն անլար միջոցներով այլ 
ծրագրային արտադրանքն ապահովում է 
թարմացված համակարգով. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք էլեկտրոնային 
ալիքների միջոցով ծրագրային թարմացումների 
կառավարման, ստեղծման, խտացման և 
կիրառման համար.

դաս 11. լուսավորման սարքեր և 
գործիքներ, այն է՝ բեմի լուսավորության 
սարքեր և գործիքներ, այն է՝ լուսարձակներ, 
զուգորդային (պարաբոլային) ալյումինացված 
անդրադարձիչներ, գլանաձև ֆլուորեսցենտային 
լամպեր, լուսավորման անդրադարձիչներ, 
էլիպսաձև հայելային անդրադարձիչներ, 
Ֆրենելի լապտերներ, հետևող լուսարձակներ, 
ճառագայթող պրոյեկտորներ, շարժական 
գլխիկներ, այն է՝ բեմի լուսավորության 
ամրաններ. զտիչներ լուսավորման սարքերի 
ու գործիքների համար, զտիչներ  լուսավորման 
սարքերի ու գործիքների հետ օգտագործման 
համար, գունավոր զտիչներ լուսավորման 
սարքերի ու գործիքների, նախշազարդ 
նախշակաղապարների և ստվերային պատ-
կերների և ուրվանկարների ստացման 
ձևանմուշների հետ օգտագործման համար, 
այն է՝ զտիչներ  լուսավորման սարքավորում-
ների հետ օգտագործման համար. լուսավոր ման 
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սարքեր և գործիքներ, այն է՝ սարքեր և գործիք ներ 
էֆեկտային լուսավորության համար, ներառյալ՝ 
էֆեկտային լուսավորության սարք հանդի-
սացող շարժական գլխիկներ, հոլովակավոր 
լուսածրիչներ, պարբերաբար լուսարձակող 
լուսավորության աղբյուրներ լուսային 
էֆեկտներ ստանալու համար, լազերային 
լույսի լուսարձակներ էֆեկտային լուսավորման 
համար. համակարգչով կառավարվող  
լուսավորման սարքեր և գործիքներ. 
էլեկտրական դեկորատիվ լուսավորման 
սարքեր և գործիքներ. LED լուսատուներ 
և LED լուսավորման ամրաններ բեմի կամ 
ճարտարապետական լուսավորության համար. 
գազապարպիչ լուսատուներ (HID լուսատուներ) 
և գազապարպիչ լուսավորման սարքեր բեմի 
կամ ճարտարապետական լուսավորության 
համար. հալոգենային լուսատուներ և 
հալոգենային լուսավորման ամրաններ բեմի 
կամ ճարտարապետական լուսավորության 
համար. լուսավորման սարքեր տեսասարքերի, 
առևտրային, արդյունաբերական, բնակելի 
և ճարտարապետական ուղղորդված 
լուսավորության մեջ օգտագործման համար, 
ներքին և արտաքին ճարտարապետական 
շիթավոր լույսեր, այն է՝ լուսարձակներ, վերին 
լուսավորման ճարտարապետական լույսեր 
գետնին տեղակայման համար. պատկերի 
պրոյեկտորներ, այն է՝ լուսավորման սարքեր 
նախշերի, պատկերների, լոգոտիպների, 
տեքստերի կամ նմուշների պրոյեկտման 
համար. ֆլուորեսցենտային լուսավորության 
աղբյուրներ բեմի կամ ճարտարապետական 
լուսավորության համար. թելքային 
լուսացույցներ, այն է՝ լուսավորության 
աղբյուրներ թելքաօպտիկական մալուխների 
համար. ծխի արտադրման սարքեր, այն է՝ ծխի 
արտադրման սարքեր հատուկ թատերական 
էֆեկտներ ստանալու համար, ծխի արտադրման 
սարքեր անվտանգության ազդանշանային 
համակարգի հետ օգտագործման համար, 
օդափոխիչներ  ծխի արտադրման սարքերի հետ 
օգտագործման համար. հատուկ լուսավորման 
սարքերը և սարքավորումները կրելու համար 
նախատեսված պատյաններ և տուփեր.

դաս 35. տվյալների հիմնապաշարի 
կառավարման ծառայություններ. 
ձեռնարկության մտավոր ռեսուրսների 
վերաբերյալ տվյալների վերլուծություն և 

որոշումների կայացման օժանդակություն, այն 
է՝ գործարար տեղեկատվության վերլուծություն 
գործարար որոշումների կայացմանն 
օժանդակելու նպատակով. գործարար և 
շուկայական միտումների վերլուծություն 
երրորդ անձանց համար. գործարար 
խորհրդակցություն հեռահաղորդակցության 
ոլորտում և երրորդ անձանց համար 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գործա-
րար ծախսերի կառավարման ոլորտում. 
տվյալների  վերլուծություն գործարարության 
ասպարեզում. խորհրդակցություն գործա-
րարության ասպարեզում. մանրածախ 
խանութների ծառայություններ, առցանց 
խանութների ծառայություններ, մեծածախ 
խանութների ծառայություններ և խթանման 
ծառայություններ, այն է՝ երրորդ անձանց 
ապրանքների և ծառայությունների խթա-
նում հովանավորության և լիցենզային 
պայմանագրերի միջոցով հետևյալ բոլոր 
ապրանքների, այն է՝ ձայնի և (կամ) ձայնային 
ազդանշանների և էֆեկտների գրանցման, 
փոխանցման ստացման, մշակման, առբերման, 
վերարտադրման և կառավարման սարքերի 
և գործիքների, ազդանշանի մշակիչների, 
ուժեղարարների, հզորության ուժեղարարների, 
օպտիկական մեդիանվագարկիչների, 
հավասարիչների, միկրոֆոնների, երաժշտա-
կան սարքերի համար նախատեսված 
ձայնային էֆեկտների ոտնակների, ցանցային 
սարքերի,  ձայնագրման ստուդիաներում 
օգտագործման համար նախատեսված 
ձայնային էֆեկտների էլեկտրոնային 
սարքերի, միքշերային վահանակների, 
միքշերային հիմնական ձայնային վահանների, 
երաժշտական ձայնագրման էլեկտրոնային 
սարքերի, երաժշտական սարքերի հետ 
օգտագործման համար ձայնային հարմարիչ 
սարքերի, երաժշտական սարքերի համար 
ձայնի ուժեղարարների և դրանց մասերի ու 
կցամասերի, ձայնի ուժեղացման և (կամ) 
վերարտադրման սարքերի, ձայնային 
ազդանշանների, ազդանշանների, ձայնի, 
ծավալային ձայնի, էֆեկտների և (կամ) 
ձայնի մշակիչների վերահսկման սարքերի, 
գլխային ականջակալների, ականջակալների, 
բարձրախոսների, բարձրախոսային սարքերի, 
կայանքների, համակարգերի և (կամ) տարրերի, 
փոխակերպիչների, ստուդիայի մոնիտորների, 
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հաղորդիչների, հարակցման կայանների, 
հեռակառավարիչների, ձայնա- և տեսա-
նվագարկման և գրանցման սարքավորումների, 
համակարգչային ծրագրային և ապարատային 
արտադրանքի, փոխադրամիջոցների մուլտի-
մեդիային և ձայնային համակարգերի և 
բաղադրիչների, դյուրատար նավագնացական 
սարքերի, ձայնի և պատկերի փոխանցման 
սարքերի, այն է՝ միկրոֆոնների էլեկտրոնային 
ճյուղավորիչների, ազդանշանի բաշխիչ 
էլեկտրոնային համակարգերի, ձայնի 
ժամանակավոր հապաղման տարրերի, 
ձայնային ազդանշանի հնչերանգի փոփոխման 
սարքերի, այն է՝ ձայնի խտացուցիչների, 
ընդարձակիչների, դինամիկական առանձնա-
հատկությունների ձևափոխիչների, շեմային 
աղմկախլացուցիչների,  սահմանափակիչների, 
ձայնային ազդանշանի սպեկտրի էլեկտրոնային 
բաժանիչների, ձայնի փորձարկման սարքերի, 
այն է՝ փուլի ստուգման սարքերի, ձայնի 
վերլուծիչների և մալուխի ստուգիչների, ձայնային 
հավասարիչների, ձայնի ուժեղարարների, 
ձայնային և տեսասարքավորումների կառա-
վարման համար համակարգչային ծրագրային 
և ապարատային արտադրանքի, անալոգային 
և թվային ազդանշանի մշակիչների,  
աղմկախլացուցիչների, լարումով կառավարվող 
ուժեղարարների, ձայնային ազդաշանների 
երթուղու ծրագրավորված ընտրիչների, 
բարձրախոսների միկրոպրոցեսորով կառա-
վարվող հավասարիչների և ձայնային 
ազդանշանի ընդգրկույթի ընդարձակիչների 
և վերականգնիչների, տեսատվյալների 
և պատկերների ցուցադրման համար 
լուսադիոդային (LED) ցուցասարքերի, լուսա-
դիոդային (LED) վահանակների, լուսադիոդների 
գործարկման համար կարգավորման և 
կառավարման էլեկտրոնային սարքերի, բեմի 
լուսավորության կարգավորման և կառա-
վարման համար սարքերի և գործիքների, 
լուսավորության կարգավորման, կառավար ման 
և վերահսկման համար սարքերի և գործիքների, 
լուսավորության սարքերի և լուսավորության 
համակարգերի կարգավորման, կառավարման 
և վերահսկման համար սարքերի և գործիքների, 
լուսավորության սարքերի և համակարգերի 
սխալների հայտնաբերման, ախտորոշման և 
տեղեկացման համար սարքերի և գործիքների, 

լուսավորության կարգավորման, կառավարման 
և վերահսկման համար համակարգչային 
ծրագրային և ապարատային արտադրանքի,   
լուսավորության սարքերի և համակարգերի 
սխալների հայտնաբերման, ախտորոշման 
և տեղեկացման համար համակարգչային 
ծրագրային և ապարատային արտադրանքի, 
լուսավորության սարքերի և սարքավորումների 
համակարգչային կառավարման սարքերի, 
լուսավորության սարքերի և գործիքների 
համար կառավարման վահանակների, 
լուսավորության սարքերի և գործիքների 
համար ծրագրավորվող կարգավորիչների, 
լուսավորության սարքերի և գործիքների համար 
հեռակառավարման սարքերի, լուսավորության 
սարքերի և գործիքների համար ձայնա-
զգայուն կարգավորիչների, լուսավորության 
կարգավորման ծրագրային արտադրանքի, 
այն է՝ առևտրային և արդյունաբերական 
հիմնարկներում, թատրոններում, գիշերային 
ակումբներում և համերգասրահներում  
լուսավորության կարգավորման ծրագրային 
արտադրանքի, բեմի լուսավորման սարքերում 
և սարքավորումներում օգտագործվող, ինչպես 
նաև դրանց  կարգավորման և վերահսկման 
համար նախատեսված լուսավորության 
կարգավորման ծրագրային արտադրանքի, բեմի 
լուսավորման սարքերի և սարքավորումների 
մալուխների, միացքների և փոխանջատիչների, 
նմուշների, պատկերների, լոգոտիպների, 
տեքստերի  կամ մոդելների պրոյեկտման 
համար պատկերի պրոյեկտորների, 
լուսավորության կառավարման սարքերի 
համար հատուկ նախատեսված կրման 
պատյանների և տեղափոխման տուփերի, 
վերգետնյա փոխադրամիջոցի վարման 
ընթացքում օժանդակության տրամադրման 
համար էլեկտրոնային համակարգի, որը 
բաղկացած է տեսատվյալների մշակման 
համար չիպով ծրագրային արտադրանքից, 
ավտոմեքենայում տեղադրված խցիկից և դրանց 
հետ լրակազմում տրամադրվող ուսուցողական 
տպագրական ձեռնարկից,  համակարգիչների, 
պլանշետների, սմարթֆոնների և վարելու 
ընթացքում անձնական օժանդակության 
տրամադրման, բախումներից խուսափելու և 
ճանապարհից շեղվելու մասին զգուշացնող  
շարժական համակարգչային ծրագրային 
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արտադրանքի և աշխատածրագրերի, ձայնային 
SMS հաղորդագրությունների ընթերցիչների 
և ավտոմեքենայի դիրքորոշող սարքերի և 
դրանց հետ որպես լրակազմ վաճառվող 
ձեռնարկների, ձայնային համակարգերի, 
տեղային իրազեկման համակարգերի, 
հասարակական վայրերի ձայնային 
համակարգերի, ցածր հաճախականության 
բարձրախոսների, բեմի բարձրախոսների, 
ձայնային համակարգերի, տեղային իրա-
զեկման համակարգերի և հասարակական 
վայրերի ձայնային համակարգերի հետ 
օգտագործվող ծրագրային արտադրանքի, 
ձայնի չափման և հավասարեցման ծրագրային 
արտադրանքի, ձայնային համակարգերի 
ֆունկցիաների և ցուցանիշների փոփոխության 
համար ծրագրային արտադրանքի, ձայնային 
արտադրանքի ուղղորդված ռեժիմի 
վերարտադրության և օպտիմալացման համար 
ծրագրային արտադրանքի նկատմամբ.

դաս 38. հեռահաղորդակցական ծառա յու-
թյուններ, այն    է՝   ձայնի    տվյալ ների,         գրա ֆիկայի, 
պատկերների, ձայնա- և տեսատվյալների 
փոխանցում հեռահաղորդակցական ցան -
ցերի, անլար հաղորդակցա կան ցան   ցերի 
և համացանցի միջոցով. հեռա հաղոր դակ-
ցական ծառայություններ, այն է՝ անլար 
հեռախոսություն և լայնաշերտ անլար 
հաղորդակցական ծառայություններ 
ձայնի և տվյալների փոխանցման համար. 
հեռահաղորդակցական ծառայութուններ, 
այն է՝ համացանց մուտքի տրամադրում. 
խորհրդակցություն արբանյակային հաղորդման 
և հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
ոլորտում. հաղորդակցական ծառայություններ 
հեռախոսի և շարժական հեռախոսի միջոցով. 
խորհրդակցություն տվյալների փոխանցման 
ոլորտում. հեռահաղորդակցական ցան-
ցեր մուտքի տրամադրում. լայնաշերտ 
հաղորդակցական ծառայությունների տրա-
մադրում. տվյալների փոխանցման վերաբերյալ 
ծառայություններ, այն է՝ համացանց մուտքի 
տրամադրում. հաղորդագրությունների համա-
կարգչայնացված փոխանցում. տեքստերի, 
պատկերների և ձայնի համակարգչայնացված 
փոխանցում. հեռահաղորդակցական ծառա-
յություններ, այն է՝ տեղեկատվության 
փոխանցման ծառայություններ թվային 

ցանցերի միջոցով. համացանցային 
կանխագրերի միջոցով ձայնի փոխանցման 
հաղորդակցական ծառայություններ. հեռա-
հաղորդակցական ծառայություններ 
պորտալի միջոցով տեղեկատվության ստաց-
ման կամ փոխանցման համար, այն է՝ 
տեղեկատվության փոխանցում էլեկտրոնային 
հաղորդակցական ցանցերի միջոցով. 
հաղորդակցություն հաղորդագրությունների 
փոխանցման միջոցով համակարգչային 
տերմինալների օգտագործմամբ. ֆիլ-
մերի և ծրագրերի շարունակական 
փոխանցում համակարգչային ցանցերի 
օգտագործմամբ. հաղորդագրությունների 
փոխանցում էլեկտրոնային մեդիայի 
օգտագործմամբ. տեսաֆիլմերի փոխանցում 
էլեկտրոնային մեդիայի օգտագործմամբ. 
հեռահաղորդակցական ծառայություններ, 
այն է՝ էլեկտրոնային փոստի ծառայություն-
ներ. օգտագործողներին համակարգչային 
ցանցեր և համացանց մուտքի տրամադրում. 
հաղորդակցություն հեռախոսային փոխանցման 
միջոցով, այն է՝ տեղեկատվության փոխանցում 
և (կամ) ստացում համակարգչային 
տվյալների հիմնապաշարից հեռախոսային 
ցանցերի օգտագործմամբ. հեռագրերի, 
հաղորդագրությունների, ձայնի և պատ-
կերների էլեկտրոնային փոխանցում. 
կապի անլար ցանցի ծառայություններ, այն 
է՝  անլար լայնաշերտ հաղորդակցական 
ծառայություններ. սարքերի վարձույթ 
հաղորդագրությունների փոխանցման համար. 
հեռահաղորդակցական սարքավորումների 
վարձույթ. էլեկտրոնային կերպով պահված 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարներ 
մուտքի տրամադրում. պատվերներ կատարելու 
համար ֆիլմեր, խաղեր և երաժշտություն 
պարունակող համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարներ մուտքի տրամադրում. 
հեռարձակման ծառայություններ և ֆիլմերի, 
խաղերի, երաժշտական և հեռուստատեսային 
ծրագրեր հեռահաղորդակցական մուտքի 
տրամադրում «տեսահաղորդում ըստ 
պահանջի» ծառայության միջոցով.

դաս 42. խորհրդակցություն համա-
կարգչային ծրագրային ապահովման ոլոր-
տում. խորհրդակցություն համակարգչային 
ծրագրային ապահովման ոլորտում ներկա-
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ռուցված սարքավորումների վերաբերյալ. 
ծրագրային և ծրագրաապարատային համա-
կարգերի նախագծում և կատա րելա գործում. 
վերոհիշյալ ծառայությունները չեն վերաբերում 
ընդունման կամ հաղորդման մոդուլներին. 
ներկառուցված սարքավորումների ծրագրային 
ապա հովման նախագծում ու կատարելագործում 
և ծրագրային ապահովման սպասարկում, 
համակարգչային համակարգերի վերլուծու թյուն. 
էլեկտրոնային սարքերի ու սարքավորումն երի 
կատարելագործում. ծրագրային ապահով-
ման նախագծում և մշակում. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում՝ որպես ծառայութուն 
(SAAS), որը ներառում է խելամիտ կապի, 
ինտերակտիվ գործառույթի տրամադրման, 
ինչպես նաև համացանցին, ցանցին կամ իրերի 
համացանցին միացած տարբեր սարքերի 
վերահսկման համար ծրագրային ապահովում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20160164  (111) 25147
(220) 17.02.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 17.02.2026
(730) «ԿՎՀ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Գրիգոր 
Լուսավորիչ 17, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

(526) «CAFE» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. սրճարաններ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20160243  (111) 25148
(220) 01.03.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 01.03.2026
(730) «Իտսպարկ» ՍՊԸ, Երևան, Հ/Ա Բ-2 
թաղ., շ. 83, բն. 10, AM 

(442) 02.05.2016
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռախոսազանգերի վիր-

տուալ սպասարկման համակարգ, այն է՝ IP 
հեռախոսներով, սմարթֆոններով, պլանշետ-
ների կամ համակարգիչների վրա տեղադրված 
համապատասխան ծրագրերով և բջջային 
հեռախոսներով զանգերի սպասարկում, 
մշակում և ղեկավարում կայքերի, սերվերների 
կամ վիրտուալ սերվերների միջոցով:

_____________________

(210) 20160246  (111) 25149
(220) 02.03.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 02.03.2026
(730) Հինո Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (նաև 
գործող որպես Հինո Մոթորս, ԼԹԴ.), JP 
(442) 01.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 1. հակասառիչ հեղուկներ (անտի-

ֆրիզներ). արգելակի հեղուկներ. ուղղորդիչ 
բանող հեղուկ. երկարատև օգտագործման 
սառնազդակներ (LLC). փոխհաղորդիչ յուղեր.

դաս 4. շարժիչային յուղեր. յուղեր, քսուք-
ներ ավտոմեքենաների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20160247  (111) 25150
(220) 02.03.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 02.03.2026
(730) Հինո Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (նաև 
գործող որպես Հինո Մոթորս, ԼԹԴ.), JP 
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(442) 01.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 1. հակասառիչ հեղուկներ (անտի-

ֆրիզներ). արգելակի հեղուկներ. ուղղորդիչ 
բանող հեղուկ. երկարատև օգտագործման 
սառնազդակներ (LLC). փոխհաղորդիչ յուղեր.

դաս 4. շարժիչային յուղեր. յուղեր, քսուք-
ներ ավտոմեքենաների համար:  
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20160276  (111) 25151
(220) 10.03.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 10.03.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հարություն 
Զաքարյան, ք. Վանաձոր, Իսրայել Օրի 17, AM 
(442) 16.05.2016
(540) 

(526) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. մեղր:
դաս 33. մեղրի մաճառ:

_____________________

(210) 20160279  (111) 25152
(220) 10.03.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 10.03.2026
(730) Նիսսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(նաև գործող որպես Նիսսան Մոթըր Քո., 
Լթդ.), JP 
(442) 14.04.2016

(540) 

(511) 
դաս 12. ցամաքային, օդային, ջրային և 

ռելսային տրանսպորտային միջոցներ.  տար-
բեր նշանակության ավտոմեքենաներ փոխա-
դրման համար. էլեկտրական տրանսպոր տային 
միջոցներ. վագոնիկներ. բեռնատար 
ավտոմոբիլներ. ֆուրգոններ (տրանսպոր-
տային միջոցներ).  արտաճանապարհային 
տրանսպորտային միջոցներ. ավտոբուս-
ներ. կեմպերներ(տնակ-ավտոմեքենաներ), 
ռեկրեա ցիոն ավտոմեքենաներ(տնակ-
ավտոմեքենաներ), ավտոֆուրգոններ, որոնք 
համալրված են խոհանոցով, քնելու տեղերով, 
զուգարանով. սպորտային ավտոմոբիլներ. 
մրցարշավային ավտոմեքենաներ. հեծա-
նիվներ. ապրանքատար մեքենաներ. 
ամբարձիչով սայլակներ. տրակտորներ, 
այդ թվում՝ սայլակ-քարշակներ,  տրակտոր-
քարշակներ. արգելակային կոճղակներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. տրանսպորտային միջոցների 
թափարգելներ. անվտանգության բարձիկներ 
(անվտանգության միջոցներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար). 
ցեխապաշտպան վահանակներ. ցամաքային, 
օդային և ջրային տրանսպորտային միջոցների 
մասեր, բացառությամբ դողերի. աքսեսուարներ, 
արմատուրա  տրանսպորտային միջոցների 
համար, բացառությամբ դողերի. բոլոր 
ապրանքները, որոնք ընդգրկված են 12-րդ 
դասում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20160280 (111) 25153
(220) 10.03.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 10.03.2026
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(730) «Նատֆուդ» ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան 
50, բն. 57, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. համբուրգերներ, պահա-
ծոյացված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. մրգերի 
հիմքով թեթև խորտիկներ, խոզի ապխտած 
կրծքամիս. պանիր. կարտոֆիլ ֆրի, կարտոֆիլի 
չիպսեր, կարտոֆիլի կեղևի տապակած շերտեր. 
ձկան ֆիլե, ձկան մսից պատրաստած մթերքներ. 
կաթ, կաթնային կոկտեյլներ, կաթնային 
ըմպելիքներ. թթու դրած բանջարեղեն. 
թթու դրած վարունգ, պահածոյացված սոխ. 
պատրաստի սնունդ, այն է՝ կարտոֆիլի 
փաթիլներ և սննդի բաղադրիչներ, այն է՝ 
կաթնային, բանջարեղենային հիմքով սոուսներ. 
ապուրներ. ձու. կաթի հիմքով աղանդեր և 
կոկտեյլներ.

դաս 30. սենդվիչներ, տաք սենդվիչներ. 
բիֆշտեքսով սենդվիչներ, հավի մսով 
սենդվիչներ, ձկան մսով սենդվիչներ. հաց. 
մթերքով լցոնած հաց. լցոնած բուլկիներ և 
սենդվիչներ. բուրգերներ՝ ընդգրկված 30-րդ 
դասում. բլիթով փաթաթված ուտեստներ. 
համեմունքներ, մանանեխ, կետչուպ, մայոնեզ, 
աղցանների սոուսներ և համեմունքներ. թխած 
անուշեղեն. շոկոլադահամ բաղադրիչներով 
չորաբլիթներ. աղանդերային, շոկոլադային 
մուսեր. մրգային պաղպաղակ. կաթի հիմքով 
աղանդեր. թխվածքաբլիթներ, աղանդերային 
պուդինգներ, աղանդերային սուֆլեներ. 
բուրավետացված, քաղցրացված աղանդերային 
դոնդողներ. պաղպաղակ և պաղպաղակից 
տորթ, պաղպաղակով պատրաստված 
աղանդեր. սառը և սառեցված քաղցրավենիք և 
աղանդեր. պատրաստի աղանդեր. խտացրած 
սոուսների տեսքով համեմունքներ.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական, անտառային և հացահատիկային 
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 

կենդանիներ. թարմ մրգեր ու բանջարեղեն. 
սերմեր, բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր 
կենդանիների համար. ածիկ.

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 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման  ծառայություններ.   ժամանակա-
վոր բնակատեղով ապահովում:

_____________________

(210) 20160286 (111) 25154
(220) 10.03.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 10.03.2026
(730) «Ֆիթչոյս» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորք, 
Լյուքսեմբուրգի 11, բն. 22, AM 
(442) 14.04.2016
(540) 

(526) «.com» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ձեռնարկությունների և ընկե-
րու թյունների վերաբերյալ առցանց տեղեկա-
տվության տրամադրում:

_____________________

(210) 20160339 (111) 25155
(220) 18.03.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 18.03.2026
(730) «Կորպոհոստ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Կորյունի 7/1, AM 
(442) 14.04.2016
(540) 
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(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեյկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմիր, բաց և մուգ կարմիր և մանուշակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, 
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

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). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

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

դաս 23. մանվածք և թելեր մանա-
ծագործության համար.

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

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում.

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

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ  և  հետազոտություններ 
և դրանց հետ կապված մշակումներ. 
արդյունաբերական վերլուծումներ և 
հետա զոտություններ. համակարգչային 
ապա րատների և ծրագրերի մշակում և 
կատարելագործում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում.
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դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. 
կենդա նիների և մարդկանց հիգիենիկ 
և կոսմետիկական ծառայություններ. 
գյուղատնտեսական, այգեգործական և 
անտառային ծառայություններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայու-
թյուններ. անվտանգության ծառայություններ 
սեփականության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20160351  (111) 25156
(220) 21.03.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 21.03.2026
(730) «Ինփլեյ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Շինարարների 10, AM 
(442) 14.04.2016
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերա-
կան վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում:

_____________________

(210) 20160393 (111) 25157
(220) 29.03.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 29.03.2026
(730) «Դաաառ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորքի 
7-րդ զանգ., շ. 23, բն. 20, AM 
(442) 16.05.2016
(540)

 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է մոխրա գույն, վարդագույն, սև, սպիտակ, 
կարմիր, դեղին և կապույտ գունային 
համակցությամբ:
(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. բացառությամբ 
կարտոֆիլային չիպսերի և ձողիկների.

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

դաս 31. կենդանիներ. կեր կենդանիների 
համար. ածիկ:

_____________________

(210) 20160397  (111) 25158
(220) 29.03.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 29.03.2026
(730) Սփորթսփաուըր, Լթդ., HK 
(442) 01.06.2016
(310) N 2016708398   (320) 18.03.2016   (330) RU
(540) 

(511) 
դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. մարմնա-

մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր. սպորտային իրեր, ներառյալ 
խաղասեղաններ, որոնք վերաբերում են սույն 
դասին և մարզասարքային սարքավորանք, 
որոնք վերաբերում են սույն դասին, ներառյալ 
սպորտային մարզասարքեր. բատուտներ. 
մետաղական և փայտե մանկական խաղային 
համալիրներ. դրսի համար նախատեսված 
փչովի խաղային համալիրներ և մանկական 
խաղալիքներ. մանկական խաղատնակներ. 
ճոճարաններ. տոբոգաններ (խաղալիքներ). 
խաղալիք հեղուկացիրներ. մանկական 
փոխադրամիջոցներ. մանկական փոխա-
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դրամիջոցներ ջրով տեղաշարժվելու համար. 
էլեկտրոնային թիրախներ խաղերի և 
սպորտային պարապմունքների համար. 
էլեկտրոնային զարգացնող խաղեր երեխաների 
համար. էլեկտրոնային կերպարային ֆիգուր-
ներ (խաղալիքներ). ծանրացիչներ (սպորտային 
իրեր). խաղագնդակներ. բասկետբոլի և 
ֆուտբոլի պարագաներ, այդ թվում՝ ֆուտբոլի 
ցանցեր, դարպասներ և գնդակներ. ֆուտբոլի 
հավաքածու և պարագաներ. բադմինտոնի 
հավաքածու և պարագաներ. վոլեյբոլի 
գնդակներ և ցանցեր. բեյսբոլի զարկիչներ և 
գնդակներ. վերը նշված ապրանքների մասեր 
և պարագաներ, որոնք ընդգրկված են սույն 
դասում.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. սույն հայտի ԱԾՄԴ 28-րդ դասում 
նշված ապրանքների մեծածախ և մանրածախ 
իրացում, ինչպես նաև առցանց իրացում:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20160401  (111) 25159
(220) 30.03.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 30.03.2026
(730) Արման Դանիելյան, Երևան, Զ. 
Քանաքեռցու 129/3 շ., բն. 19, AM 
(442) 02.05.2016
(540) 

(526) «betting shop» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. վիճակախաղի կազմակերպում:
_____________________

(210) 20160413  (111) 25160
(220) 01.04.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 01.04.2026
(730) Դիփ ըն Դիփ Ինք., CA 
(442) 16.05.2016
(540) 

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

փոխարինիչներ, հաց, հրուշակեղեն քաղցր 
խմորից,  գլխավորապես խորիզով, քաղցր 
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար, 
հրուշակեղեն, բարակաբլիթ, վաֆլիներ, 
նրբաբլիթներ, սննդային սառույց, սառույց, 
պաղպաղակ, շոկոլադ, շոկոլադով պատված 
թխվածքաբլիթ և վաֆլի, սառնաշաքար, 
կոնֆետներ, ծամոն, սառնաշաքար փայտիկով, 
քաղցրավենիք, սիսեռով քաղցրավենիք, 
պոմադկաներ (քաղցրավենիք).

դաս 35. խորհրդատվություն ֆրանչայ-
զինգի հարցերով.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ, այդ թվում` 
ռեստորաններում, նախաճաշարաններում 
և շարժական խոհանոցներում, շարժական 
սրճարաններում սննդային մթերքներով, 
ըմպելիքով, քաղցրավենիքով  և աղան-
դերով ապահովման ծառայություններ. 
կերակրատեսակների պատրաստման և 
առաքման (տուն հասցնելու) ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20160414  (111) 25161
(220) 01.04.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 01.04.2026
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(730) Դիփ ըն Դիփ Ինք., CA 
(442) 16.05.2016
(540) 

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

փոխարինիչներ, հաց, հրուշակեղեն քաղցր 
խմորից, գլխավորապես խորիզով, քաղցր 
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար, 
հրուշակեղեն, բարակաբլիթ, վաֆլիներ, 
նրբաբլիթներ, սննդային սառույց, սառույց, 
պաղպաղակ, շոկոլադ, շոկոլադով պատված 
թխվածքաբլիթ և վաֆլի, սառնաշաքար, 
կոնֆետներ, ծամոն, սառնաշաքար փայտիկով, 
քաղցրավենիք, սիսեռով քաղցրավենիք, 
պոմադկաներ (քաղցրավենիք).

դաս 35. խորհրդատվություն ֆրանչայզինգի 
հարցերով.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ, այդ թվում` 
ռեստորաններում, նախաճաշարաններում 
և շարժական խոհանոցներում, շարժական 
սրճարաններում սննդային մթերքներով, 
ըմպելիքով, քաղցրավենիքով և աղանդերով 
ապահովման ծառայություններ. կերակրա-
տեսակների պատրաստման և առաքման (տուն 
հասցնելու) ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20160431  (111) 25162
(220) 05.04.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 05.04.2026
(730) Ջիլիդ Սայընսիզ Այըրլենդ ՅուՔ, IE 
(442) 16.05.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաս-տուկ-

ներ:  
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20160462  (111) 25163
(220) 15.04.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 15.04.2026
(730) Բալմեյն Էս.Էյ., FR 
(442) 16.05.2016
(540) 

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

դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, 
կոսմետիկական մատիտներ անձնական 
օգտագործման համար, մասնավորապես՝ 
շուրթերի մատիտներ և աչքի մատիտներ, 
ցերեկային տոնային (երանգավորող) քսուքներ, 
գիշերային քսուքներ, քսուքներ, ժելեր, յուղեր, 
աղեր և լոգանքի փրփուրներ նախատեսված 
ցնցուղի և լոգանքի համար ոչ բժշկակական 
նպատակներով օգտագործման համար, ատամի 
փոշիներ, հոտազերծիչներ և հոտազերծիչ 
օճառներ անձնական օգտագործման 
համար, օծանելիք, հարդարանքի ջուր և 
օդեկոլոն, անուշահոտություններ, կարմրա-
ներկ, դիմահարդարման հիմքեր, եթերային 
յուղեր անձնական օգտագործման համար, 
կոսմետիկական կաթեր, լոսյոններ, 
էմուլսիաներ և քսուքներ և դիմահարդարման 
հիմքեր դեմքի և մարմնի կոսմետիկական 
օգտագործման համար, լոսյոններ 
սափրվելուց առաջ և հետո օգտագործման 
համար, դիմահարդարման միջոցներ, 
դիմակներ, օծանելիքային արտադրանք, 
օծանելիքներ, չորացված ծաղիկների և 
խոտաբույսերի անուշաբույր խառնուրդներ, 
դիմահարդարման հիմքեր, մասնավորապես՝ 
պատրաստուկների հիմքեր, ժելի հիմքով 
դիմահարդարման միջոցներ, քսուքային կամ 
հեղուկ հիմքեր, կարմրաներկող միջոցներ, 
դիմափոշիներ (փոշիներ), կոսմետիկական 
դիմափոշիներ, շուրթերի հարդարման համար 
պատրաստուկներ, մասնավորապես՝ շրթներկ, 
փայլող շրթներկ, աչքերի դիմահարդարման 
համար պատրաստուկներ, մասնավորապես՝ 
կարմրաներկ, ստվերափոշի, սևաներկեր 
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թարթիչների համար, սուրմաներ (սևաներկ 
աչքերը ընդգծելու համար), եղունգների և 
ոտքերի խնամքի համար նախատեսված 
պատրաստուկներ, մասնավորապես լաք 
եղունգների համար, մատնահարդարման 
պարագաներ, արհեստական եղունգներ, 
մերսման համար նախատեսված միջոցներ, 
մասնավորապես՝ յուղեր, լոսյոններ, 
ժելեր, տոնիկ-լոսյոններ, հանգստացնող 
միջոցներ, միջոցներ նախատեսված մաշկի 
պաշտպանության համար, մասնավորապես՝ 
արևից պաշտպանող կոսմետիկական կաթեր, 
արևայրուքի լոսյոններ, արևայրուքի յուղեր, 
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից 
պաշտպանող միջոցներ, մաշկի և մարմնի 
խնամքի և պաշտպանության համար 
նախատեսված միջոցներ, մազերի խնամքի 
միջոցներ, մասնավորապես՝ մազերի պատրաս-
տուկներ ոչ բժշկական նպատակներով 
օգտագործման համար, մազերի սփրեյներ, 
ժելեր, քսուքներ, բալզամներ, մուսեր, 
շամպուններ, մազերի պարզաջրման համար 
միջոցներ, ներկման միջոցներ, միջոցներ 
մազերի երկարատև գանգրացման համար, 
մազերի գանգրացման համար նախատես-
ված պատրաստուկներ, հատուկ խնամքի 
միջոցներ, մասնավորապես՝ սպիտակեցման 
և գունաթափման պատրաստուկներ, 
հակակնճիռային միջոցներ, կարծրացնող 
միջոցներ, մազերը փափկացնող և խճճումը 
կանխող միջոցներ (կոնդիցիոներներ), դիմա-
հարդարումը մաքրող միջոցներ լոսյոնների, 
կոսմետիկական կաթերի, քսուքների, ժելերի 
տեսքով, աչքերի դիմահարդարումը մաքրող 
միջոցներ, դիմահարդարումը մաքրող միջոցներ` 
լվացող և մաքրող, մասնավորապես՝ մուսեր, 
լոսյոններ, ժելեր, քսուքներ, յուղեր և աղեր ոչ 
բժշկական նպատակներով օգտագործման 
համար, խոնավացնող և սնուցող միջոցներ, 
մասնավորապես՝ էմուլսիաներ, քսուքներ, 
տոնիկ-լոսյոններ, հանգստացնող լոսյոններ, 
ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման 
համար անհրաժեշտ յուղեր, սափրվելու 
միջոցներ, մասնավորապես՝ մուսեր, լոսյոններ, 
ժելեր, քսուքներ ոչ բժշկական նպատակներով 
օգտագործման համար, զուգարանի օճառներ, 
մարմնի խնամքի միջոցներ, մասնավորապես՝ 
կոսմետիկական կաթեր, լոսյոններ, քսուքներ, 

նիհարեցման միջոցներ, տալկ ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործման համար, 
ցերեկային քսուքներ, մազերը հեռացնելու 
միջոցներ, մաշկի առաձգականությունը 
բարձրացնող պատրաստուկներ, անուշահոտ 
ջուր, մաշկի խոնավացման համար 
նախատեսված պատրաստուկներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20160463 (111) 25164
(220) 15.04.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 15.04.2026
(730) Բալմեյն Էս.Էյ., FR 
(442) 16.05.2016
(540) 

(526) «PARIS» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և ոսկեգույն գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, 
կոսմետիկական մատիտներ անձնական 
օգտագործման համար, մասնավորապես՝ 
շուրթերի մատիտներ և աչքի մատիտներ, 
ցերեկային տոնային (երանգավորող) քսուքներ, 
գիշե րային քսուքներ, քսուքներ, ժելեր, յուղեր, 
աղեր և լոգանքի փրփուրներ նախատես ված 
ցնցուղի և լոգանքի համար ոչ բժշկակական 
նպատակներով   օգտագործման  համար,  
ատամի փոշիներ, հոտազերծիչներ և հոտա-
զերծիչ օճառներ անձնական օգտագործման  
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համար,  օծանելիք, հարդարանքի ջուր 
և օդեկոլոն, անուշահոտություններ, 
կարմրաներկ, դիմահարդարման հիմքեր, 
եթերային յուղեր անձնական օգտագործման 
համար, կոսմետիկական կաթեր, լոսյոններ, 
էմուլսիաներ և քսուքներ և դիմահարդարման 
հիմքեր դեմքի և մարմնի կոսմետիկական 
օգտագործման համար, լոսյոններ 
սափրվելուց առաջ և հետո օգտագործման 
համար, դիմահարդարման միջոցներ, 
դիմակներ, օծանելիքային արտադրանք, 
օծանելիքներ, չորացված ծաղիկների և 
խոտաբույսերի անուշաբույր խառնուրդներ, 
դիմահարդարման հիմքեր, մասնավորապես՝ 
պատրաստուկների հիմքեր, ժելի հիմքով 
դիմահարդարման միջոցներ, քսուքային կամ 
հեղուկ հիմքեր, կարմրաներկող միջոցներ, 
դիմափոշիներ (փոշիներ), կոսմետիկական 
դիմափոշիներ, շուրթերի հարդարման համար 
պատրաստուկներ, մասնավորապես՝ շրթներկ, 
փայլող շրթներկ, աչքերի դիմահարդարման 
համար պատրաստուկներ, մասնավորապես՝ 
կարմրաներկ, ստվերափոշի, սևաներկեր 
թարթիչների համար, սուրմաներ (սևաներկ 
աչքերը ընդգծելու համար), եղունգների և 
ոտքերի խնամքի համար նախատեսված 
պատրաստուկներ, մասնավորապես լաք 
եղունգների համար, մատնահարդարման 
պարագաներ, արհեստական եղունգներ, 
մերսման համար նախատեսված միջոցներ, 
մասնավորապես՝ յուղեր, լոսյոններ, 
ժելեր, տոնիկ-լոսյոններ, հանգստացնող 
միջոցներ, միջոցներ նախատեսված մաշկի 
պաշտպանության համար, մասնավորապես՝ 
արևից պաշտպանող կոսմետիկական կաթեր, 
արևայրուքի լոսյոններ, արևայրուքի յուղեր, 
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից 
պաշտպանող միջոցներ, մաշկի և մարմնի 
խնամքի և պաշտպանության համար 
նախատեսված միջոցներ, մազերի խնամքի 
միջոցներ, մասնավորապես՝ մազերի պատրաս-
տուկներ ոչ բժշկական նպատակներով 
օգտագործման համար, մազերի սփրեյներ, 
ժելեր, քսուքներ, բալզամներ, մուսեր, 
շամպուններ, մազերի պարզաջրման համար 
միջոցներ, ներկման միջոցներ, միջոցներ 
մազերի երկարատև գանգրացման համար, 
մազերի գանգրացման համար նախատեսված 
պատրաստուկներ, հատուկ խնամքի 

միջոցներ, մասնավորապես՝ սպիտակեցման 
և գունաթափման պատրաստուկներ, 
հակակնճիռային միջոցներ, կարծրացնող 
միջոցներ, մազերը փափկացնող և խճճումը 
կանխող միջոցներ (կոնդիցիոներներ), 
դիմահարդարումը մաքրող միջոցներ լոսյոնների, 
կոսմետիկական կաթերի, քսուքների, ժելերի 
տեսքով, աչքերի դիմահարդարումը մաքրող 
միջոցներ, դիմահարդարումը մաքրող միջոցներ` 
լվացող և մաքրող, մասնավորապես՝ մուսեր, 
լոսյոններ, ժելեր, քսուքներ, յուղեր և աղեր ոչ 
բժշկական նպատակներով օգտագործման 
համար, խոնավացնող և սնուցող միջոցներ, 
մասնավորապես՝ էմուլսիաներ, քսուքներ, 
տոնիկ-լոսյոններ, հանգստացնող լոսյոններ, 
ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման 
համար անհրաժեշտ յուղեր, սափրվելու 
միջոցներ, մասնավորապես՝ մուսեր, լոսյոններ, 
ժելեր, քսուքներ ոչ բժշկական նպատակներով 
օգտագործման համար, զուգարանի օճառներ, 
մարմնի խնամքի միջոցներ, մասնավորապես՝ 
կոսմետիկական կաթեր, լոսյոններ, քսուքներ, 
նիհարեցման միջոցներ, տալկ ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործման համար, 
ցերեկային քսուքներ, մազերը հեռացնելու 
միջոցներ, մաշկի առաձգականությունը 
բարձրացնող պատրաստուկներ, անուշահոտ 
ջուր, մաշկի խոնավացման համար 
նախատեսված պատրաստուկներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20160491  (111) 25165
(220) 22.04.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 22.04.2026
(730) «Բիոպրոդուկտ» ՍՊԸ, Երևան, Արամ 
Խաչատրյան փ., տուն 39, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 
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(526) «Bio» և «Product» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, բաց և մուգ կանաչ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր.

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

_____________________

(210) 20160496 (111) 25166
(220) 22.04.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 22.04.2026
(730) «Ռեալիզ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 4, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. ֆինանսական գործունեություն. 
անշարժ գույքի հետ կապված գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի գնահատում. 
ֆինանսական կառավարում. անշարժ 
գույքի կառավարում. ֆինանսավորում. 
ֆինանսական վերլուծություն. փոխադարձ 
ներդրումային հիմնադրամների հիմնում. 
կապիտալ ներդրումներ. խորհրդատվություն 
ֆինանսական հարցերով. ֆինանսական 
գնահատումներ (ապահովագրություն, բան-
կային գործառնություններ. անշարժ գույք):
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20160513  (111) 25167
(220) 26.04.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 26.04.2026
(730) ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US 
(442) 16.06.2016
(540) 

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20160581  (111) 25168
(220) 10.05.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 10.05.2026
(730) ԷմԷլԷս Քո., ԼԹԴ., CN 
(442) 01.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 9. էլեկտրական մալուխներ. էլեկտրա-

կան լարեր. էլեկտրական փոխարկիչներ. խցակի 
երկժանիներ, վարդակներ և այլ միացքներ 
(էլեկտրական). կիսահաղորդիչներ, դրանց 
մասեր և կցամասեր. ինտեգրալ սխեմաներ. 
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էլեկտրոնային չիպեր ինտեգրալ սխեմաների 
արտադրանքի համար. էլեկտրական 
կոնդեսատորներ. էլեկտրոնային վակուումային 
սարքեր, ոչ բուժական նպատակներով.

դաս 11. լ յումինեսցենտային խողովակներ 
լուսավորման համար. էլեկտրական 
լամպանոթներ. լամպեր. ֆլուորեսցենտային 
խողովակներ լուսավորման համար. 
լուսադիոդային լուսավորող սարքեր. լուսա-
վորման ապարատներ, մասնավորապես՝ 
լուսավորման տեղակայանքներ. չինական 
(թղթե) լապտերներ տոնական հարդարանքի 
համար. հատակի լուսատուներ, հատակաջահեր, 
լապտերներ. ավտոմեքենաների լապտերներ. 
լուսավորման սարքեր տրանսպորտային 
միջոցների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20160620 (111) 25169
(220) 19.05.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 19.05.2026
(730) Արտավազդ Միքայելյան, Երևան, 
Բարբյուսի փ. 31, AM 
(442) 18.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում:
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանա-
կավոր բնակատեղով ապահովում.

դաս 44. հոգեբանների  ծառայություններ.
դաս 45. այլ անձանց կողմից մատուցվող 

անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20160621  (111) 25170
(220) 19.05.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 19.05.2026
(730) «Խոսպ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Մրգավետ, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20160643 (111) 25171
(220) 26.05.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 26.05.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Միհրան Լազյան, 
Երևան, Ազատության պող., շ. 14, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(526) «VETERINARY GROUP» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, երկնագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. անասնաբուժական ծառայու-
թյուններ, ծառայություններ կենդանիների 
հիգիենայի բնագավառում:

_____________________

(210) 20160650 (111) 25172
(220) 27.05.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 27.05.2026
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(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, 
AM«Լոկատոր» ՓԲԸ, Երևան, Ադոնցի 8, AM 
(442) 16.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 16. կպչուն նյութեր գրասենյակային 

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

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
_____________________

(210) 20160651  (111) 25173
(220) 27.05.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 27.05.2026
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, 
AM«Լոկատոր» ՓԲԸ, Երևան, Ադոնցի 8, AM 
(442) 16.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 16. կպչուն նյութեր գրասենյակային 

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-

րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն:  
_____________________

(210) 20160652  (111) 25174
(220) 27.05.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 27.05.2026
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, 
AM«Լոկատոր» ՓԲԸ, Երևան, Ադոնցի 8, AM 
(442) 16.06.2016
(540) 

(526) «3D» գրառումն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 16. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). պլաստմասսայե 
նյութեր փաթեթավորման համար. տառա-
շարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ.
 _____________________

(210) 20160653 (111) 25175
(220) 27.05.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 27.05.2026
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, 
AM«Լոկատոր» ՓԲԸ, Երևան, Ադոնցի 8, AM 
(442) 16.06.2016
(540) 

(526) «3D» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
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(511) 
դաս 16. կպչուն նյութեր գրասենյակային 

կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). պլաստմասսայե 
նյութեր փաթեթավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ.

_____________________

(210) 20160665 (111) 25176
(220) 31.05.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 31.05.2026
(730) «Աննալանա» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Բաղրամյան, Կոմիտասի 65, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. կանացի հիգիենիկ միջադիրներ:

(740) Վահագն Պետրոսյան
_____________________

(210) 20160674  (111) 25177
(220) 02.06.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 02.06.2026
(730) «Ստարտափ Արմենիա» գիտակրթական 
հիմնադրամ, Երևան, Արաբկիր 21 փողոց, շենք 
10, բն. 8, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20160684 (111) 25178
(220) 07.06.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 07.06.2026
(730) Տիգրան Սարաֆյան, Երևան, Դիմիտրովի 
փողոցի նրբ., տուն 18, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20160686 (111) 25179
(220) 07.06.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 07.06.2026
(730) «Վ.Ա.Ս. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 
3, թիվ 52 տարածք, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 
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(526) «SURIMI» և «CRAB STICKS» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, ոսկեգույն և կարմիր գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. ծովախեցգետնի ձողիկներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20160698 (111) 25180
(220) 07.06.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 07.06.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր  Մխոյան 
Արմենի, Երևան, Ռուբինյանց փ., շ. 4, բն. 9, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(526) «INTERTOUR» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կանաչ, սպիտակ, սև, դեղին, մոխրա-
գույն և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տոմսերի ամրագրման ծառա-
յություններ, ավիատոմսերի վաճառք:

_____________________

(210) 20160701  (111) 25181
(220) 08.06.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 08.06.2026
(730) «Արմեն-օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM 
(442) 01.07.2016

(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք:

_____________________

(210) 20160713  (111) 25182
(220) 08.06.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 08.06.2026
(730) Բրիթիշ Ամերիքան Թըբեքոու (Բրենդս) 
Ինք. (Դելավեր նահանգի կորպորացիա), US 
(442) 01.07.2016
(310) 30283   (320) 11.12.2015    (330) AD
(540) 

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

խոտային արտադրանք, կրակայրիչներ. լուցկի. 
ծխելու պիտույքներ: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20160719  (111) 25183
(220) 09.06.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 09.06.2026
(730) «Ա-ԹիՎի» ՍՊԸ, Երևան, Եղվարդի խճ. 
1, AM 
(442) 01.07.2016
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(540) 

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմա-
կերպում. (հեռուստածրագրերի, հեռուստա-
հաղորդումների պատրաստում):

_____________________

(210) 20160720  (111) 25184
(220) 09.06.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 09.06.2026
(730) «Ա-ԹիՎի» ՍՊԸ, Երևան, Եղվարդի խճ. 
1, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական 
և մշակութային միջոցառումների կազմա-
կերպում. (հեռուստածրագրերի, հեռուստա-
հաղորդումների պատրաստում):  

_____________________

(210) 20160721  (111) 25185
(220) 09.06.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 09.06.2026
(730) «Ա-ԹիՎի» ՍՊԸ, Երևան, Եղվարդի խճ. 
1, AM 
(442) 01.07.2016

(540) 

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմա-
կերպում. (հեռուստածրագրերի, հեռուստա-
հաղորդումների պատրաստում):  

_____________________

(210) 20160731  (111) 25186
(220) 10.06.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 10.06.2026
(730) «Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 19, բն. 
4, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
(pantone 375C) և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
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փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում:

_____________________

(210) 20160732  (111) 25187
(220) 10.06.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 10.06.2026
(730) «Մեծ Սյունիք» ՓԲԸ, Վայոց ձորի մարզ, 
գ. Աղավնաձոր, փ. 30, տուն 3, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(526) Բացի «Matevosyan» գրառումից մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20160757  (111) 25188
(220) 16.06.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 16.06.2026
(730) Տոյո Թայը ընդ Ռաբը Քո., Լթդ., JP 
(442) 18.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 12. դողեր ավտոմեքենաների համար. 

օդախցիկներ ավտոմեքենաների դողերի 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20160770  (111) 25189
(220) 17.06.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 17.06.2026
(730) Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր 
նահանգի կորպորոցիա, US 
(442) 01.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 29. ըմպելիքներ կաթի և կաթնա-

մթերքի հիմքով, ըմպելիքներ կաթի հիմքով՝ 
սուրճի, շոկոլադի և (կամ) մրգահյութերի 
պարունակությամբ. կաթնային կոկտեյլներ.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. ըմպելիքներ սուրճի հիմքով. 
ըմպելիքներ թեյի հիմքով. ըմպելիքներ շոկոլադի 
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հիմքով. բրինձ. տապիոկա (մանիոկա) և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գարեջուր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20160783 (111) 25190
(220) 20.06.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 20.06.2026
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 18.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20160784 (111) 25191
(220) 20.06.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 20.06.2026
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 18.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20160787  (111) 25192
(220) 21.06.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 21.06.2026

(730) Նաիրա Անուշավանի Գևորգյան, Երևան, 
Լենինգրադյան 6, բն. 16, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
դեղձագույն, աղյուսագույն, դարչնագույն, մուգ և 
բաց կանաչ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթություն, ուսուցում, ուսումնական 
գործընթացի ապահովում, թարգմանչական 
ծառայություն:

_____________________

(210) 20160789 (111) 25193
(220) 22.06.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 22.06.2026
(730) Տավարիստվո զ օբմեժենոյու վիդպօվի-
դալնիստյու «Վիննիկիվսկա Տյուտյունովա 
ֆաբրիկա», UA 
(442) 18.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ:

(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(210) 20160791  (111) 25194
(220) 22.06.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 22.06.2026
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի 43, AM 
(442) 18.07.2016
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(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20160792  (111) 25195
(220) 22.06.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 22.06.2026
(730) «Կրեատեք» ՍՊԸ, Երևան, Աբելյան 6/1, AM 
(442) 18.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ  և  հետազոտություններ  
և  դրանց հետ կապված մշակումներ. 
արդյունաբերա կան վերլուծումներ և 
հետազոտություններ. համակարգչային ապա-
րատների և ծրագրերի մշակում և կատա-
րելագործում:

_____________________

(210) 20160796 (111) 25196
(220) 23.06.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 23.06.2026
(730) Աջմալ Հոլդինգս ընդ Ինվեսթմընթս 
Փրայվիթ Լիմիթիդ, IN 
(442) 18.07.2016
(540) 

(526) Արաբերեն գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 3. 3-րդ դասում ընդգրկված բոլոր 
տեսակի օծանելիքներ, խտացրած օծանելիք, 
աերոզոլային օծանելիք, անուշահոտ եթերային 
յուղեր, կրեմներ, ձեռքերի և մարմնի լոսյոններ, 
օծանելիքային փոշի, տալկ, կոսմետիկական 
(գեղարարության) միջոցներ, յուղեր մազերի 
համար, օդեկոլոն, օճառներ, սենյակի օդը 
թարմացնող միջոցներ և խունկ:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

_____________________

(210) 20160799 (111) 25197
(220) 23.06.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 23.06.2026
(730) «Հալդի քոնսալթ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 
գ. Առինջ, Պ.Սևակի թաղ., 8-րդ փ., 1/2, AM 
(442) 18.07.2016
(540) 

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ:

_____________________
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(210) 20160802 (111) 25198
(220) 24.06.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 24.06.2026
(730) «Մոր և մանկան առողջության 
պահպանման գիտահետազոտական կենտրոն» 
ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի պող. 22, AM 
(442) 18.07.2016
(540) 

(526) «ծննդատուն», «роддом», «maternity hospi-
tal» գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 44. բնակչության ստացիոնար և 
ամբուլատոր բուժսպասարկում:

_____________________

(210) 20160814  (111) 25199
(220) 27.06.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 27.06.2026
(730) «Երևան-կաթ» ՍՊԸ, Երևան, գյուղ 
Հաղթանակ, 1-ին փող., AM 
(442) 18.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք:

(740) Ալբինա Նազարյան
_____________________

(210) 20160826 (111) 25200
(220) 30.06.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 30.06.2026

(730) Ռոման Սամվելի Նալբանդյան, Երևան, 
Ավան, Սայաթ-Նովա 1/2, բն. 9, AM 
(442) 18.07.2016
(540) 

(526) «eco» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 1. կենսամանրէական պատրաս տուկ-
ներ (բիոբակտերիա, որոնք վերացնում են 
տհաճ հոտերը և նվազեցնում  զուգարանափոսի 
տարողությունը):

_____________________

(210) 20160836 (111) 25201
(220) 01.07.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 01.07.2026
(730) «Իլլեն» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Սարգսյան 4, AM 
(442) 18.07.2016
(540) 

(526) «PANTYHOSE» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 25. զուգագուլպաներ, թավշյա զուգա-
գուլպաներ, ժանյակով  զուգագուլպաներ, 
գուլպաներ, ժանյակով գուլպաներ, 
կիսագուլպաներ:

_____________________

(210) 20160898 (111) 25202
(220) 07.07.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 07.07.2026
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(730) «Դիջիթեյն» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 26, AM 
(442) 18.07.2016
(540) 

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

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

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). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք 

ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 
զարդեր.

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

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծա ռա յություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունաբե-
րական վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում.

_____________________

(210) 20160901  (111) 25203
(220) 08.07.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 08.07.2026
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, 
Գոգունցի 3/5, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղորայք:

_____________________

(210) 20160902 (111) 25204
(220) 08.07.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 08.07.2026
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, 
Գոգունցի 3/5, AM 
(442) 01.08.2016
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(540) 

(511) 
դաս 10. պահպանակներ:

_____________________

(210) 20160905 (111) 25205
(220) 11.07.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 11.07.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վաչագան 
Կարապետյան Հմայակի, ք.Երևան, 
Սախարովի 4, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(526) «HOSTEL» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հոսթելի ծառայություններ:
_____________________

(210) 20160917  (111) 25206
(220) 13.07.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 13.07.2026
(730) «Կ. ընդ Ա. ստուդիո» ՍՊԸ, Երևան, 
Բայրոնի փող., 8-րդ շ., բն. 9, AM 
(442) 01.08.2016

(540) 

(526) «IMPLANT STUDIO» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. ատամնաբուժական ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20160934 (111) 25207
(220) 15.07.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 15.07.2026
(730) Անուշ Բաբաջանյան, Երևան, Մ. 
Ավետիսյան 4-րդ փ., շենք 4, բն. 44, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 42. դիզայներական ծառայություններ:

_____________________
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(210) 20160940 (111) 25208
(220) 19.07.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 19.07.2026
(730) «Տուն համար 1» ՓԲԸ, Երևան, Ա. 
Խաչատրյան 6, բն. 76, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ, առևտրի կենտրոնների ծառա-
յություններ,առևտուր.

դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ.

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

_____________________

(210) 20160946 (111) 25209
(220) 20.07.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 20.07.2026
(730) Յովսեփ Խաչերեան, Երևան, Մհեր 
Մկրտչյան 1, բն. 21, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20160961  (111) 25210
(220) 25.07.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 25.07.2026

(730) Արմեն Ներսիսյան, Էջմիածին, փ. 
Օրջոնոկիձե 16 տուն, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(526) «STOM CLINIC» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, սև և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. ստոմատոլոգիական կլինիկա:
_____________________

(210) 20160963 (111) 25211
(220) 25.07.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 25.07.2026
(730) ՈւայԷսՔյու Ինթընաշընըլ Փթե. Լթդ., SG 
(442) 16.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. սիգարետներ. սիգարետների արկղեր. 
զտիչներ սիգարետների համար. ծխափողեր 
սիգարետների համար. սիգարետի, պապիրոսի 
թուղթ. առանց ծխախոտի պապիրոսի պարկուճի 
մասեր. սիգարետների համար ծխափողերի 
ծայրոցներ. ծխամորճեր. սիգարիլներ. 
սիգարներ. մոխրամաններ. կրակայրիչներ:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

_____________________
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(210) 20160966 (111) 25212
(220) 26.07.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 26.07.2026
(730) «ՎՍ և Անի Յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20160983 (111) 25213
(220) 29.07.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 29.07.2026
(730) «ՎՍ և Անի Յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM 
(442) 16.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20160984 (111) 25214
(220) 29.07.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 29.07.2026
(730) «ՎՍ և Անի Յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM 
(442) 16.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20160990 (111) 25215
(220) 02.08.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 02.08.2026
(730) Գրիգոր Ցոլակյան, Երևան, Քաջազնունու 
8/1, բն. 48, AM 
(442) 16.08.2016
(540) 

(526) «WATER» և «LIGHT» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
գույնով:
(511) 

դաս 32. խմելու ջուր:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20161015  (111) 25216
(220) 08.08.2016 (151) 07.11.2016
   (181) 08.08.2026
(730) Էդգար Սնխչյան, Երևան, Լենինգրադյան 
31/1, բն. 51, AM 
(442) 16.08.2016
(540) 
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(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և 

դրանցից պատրաստված իրեր. տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. լուսանկարներ. 
թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար. տառաշարեր. տպա-
գրական կլիշեներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
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 և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, 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. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

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

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20160338 (111) 25217
(220) 18.03.2016 (151) 09.11.2016
   (181) 18.03.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վարդան 
Գևորգյան Գևորգի, Երևան, Գյուլբենկյան 24, 
բն. 1, AM 
(442) 02.05.2016
(540) 

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

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

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

1471  20.05.2026 Բեքմեն Քուլթեր, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2212  20.05.2026 Բեքմեն Քուլթեր, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2350  22.10.2026 Քսիլեմ ԱյՓի Մենեջմենթ Սարլ, LU

2863  17.05.2026 Չեմփիըն Փրոդաքթս Յուրըփ Լիմիթիդ, IE

3167  27.09.2026 Էգիս Ջիյուսերյար Զիեռթի., HU

3425  23.10.2026 Սիթիզեն Տոկեյ Կաբուշիկի Կաիշա, առևտրայինը նաև՝ 

     Սիթիզեն Ուոթչ Քո., Լթդ., JP

3500  16.08.2026 Մեդմեն Թրեյդմարք Հոլդինգ Քամփնի ԼԹԴ., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

3795  07.01.2027 Մարքուինս Բյութի Փրոդաքթս, Ինք., US

3810  15.01.2027 Քոնթեր Ս.Ռ.Լ., IT

3892  20.08.2027 Կոմպանիա Կասիկ Դե Կաֆե Սոլուվել, BR

11186  18.10.1026 «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     գյուղ Արարատ, Րաֆֆու 19, AM

11645  20.09.2026 Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US

11647  27.09.2026 Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US

11649  04.10.2026 Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

11710  18.09.2026 Կարգիլ Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

11762  24.11.2026 Բայեր Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԳմբՀ, DE

11763  24.11.2026 Բայեր Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԳմբՀ, DE

11820  28.09.2026 Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US

11821  28.09.2026 Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US

11848  13.12.2026 Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա Կորպորացիյա «Ռոշեն», UA

11849  13.12.2026 Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա Կորպորացիյա «Ռոշեն», UA

11850  13.12.2026 Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա Կորպորացիյա «Ռոշեն», UA

11853  13.12.2026 Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա Կորպորացիյա «Ռոշեն», UA

11855  13.12.2026 Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա Կորպորացիյա «Ռոշեն», UA

11856  13.12.2026 Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա Կորպորացիյա «Ռոշեն», UA

11857  13.12.2026 Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա Կորպորացիյա «Ռոշեն», UA

11871  09.11.2026 Թաթա Գլոբալ Բեվերեջիս ՋիԲի Լիմիթիդ, GB

12007  20.10.2026 Պրիվատնե ակցիոներնե տովարիստվո «Մոնդելիզ ՈՒկրաինա», UA

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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12024   13.12.2026 Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա Կորպորացիյա «Ռոշեն», UA

12065  04.10.2026 Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

12219  11.01.2027 Գուգլ Ինք., US

12298  13.12.2026 Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա Կորպորացիյա «Ռոշեն», UA

12361  16.05.2027 Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

12628  02.08.2027 Կաանե Ամերիքն Ինթերնեշնլ Թբեքոու Քո. Լթդ., AE

12675  04.12.2026 Յամահա Քորփորեյշն, JP

13639  04.10.2026 Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

14003  25.08.2026 Վոլթոն Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ, KY

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ



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

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
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ  կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555 հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
730 հայտատուն, հասցեն, երկրի կոդը
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Տեղեկություններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին

(210) 20161035
(220) 11.08.2016
(730) «Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Գրիգոր 
Լուսավորիչի 9, «Երևան պլազա» բիզնես 
կենտրոն, AM 
(540) 

(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց համա-

հալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. շարժական 
մետաղյա կառուցվածքներ և շինություններ. 
մետաղյա նյութեր ռելսուղիների համար. ոչ 
էլեկտրական սովորական մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային իրեր. 
մետաղյա խողովակներ. անկիզելի պահարաններ. 
հանքա նյութեր. 

դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային 
հաղորդակցական և հեռա  հաղորդակցական սարքեր 
և սարքավորումներ. հաղորդակցական և հեռա-
հաղորդակ ցական սարքեր և սարքավորումներ. 
էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքեր և սարքա-
վորումներ՝ բոլորը նախատեսված տվյալների 
մշակման, գրանցման, պահման, փոխանցման, 
որոնման, առբերման կամ ստացման համար. 
սարքեր և սարքավորումներ ձայնի, պատկերների, 
տեղեկատվության և ծածկագրված տվյալների 
գրանցման, փոխանցման, ուժեղացման կամ վեր-
արտադրման համար. խցիկներ. լուսանկարչական 
սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք. պատկերի 
մշակման 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. ծրա գրավորված տվյալներ 
պարունակող էլեկտրոնային սխեմաներ. համա-
կարգչային ծրագրեր. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք. տվյալների մագնիսական կրիչներ 
հանդի սա ցող սկա  վառակ ներ, ժապավեն ներ և 

լարեր. դատարկ և նախա  պես գրանցված մագնի-
սական քարտեր. տվյալների քարտեր. հիշողության 
քարտեր. բանական քարտեր. միկրոպրոցեսորներ 
պարունակող քարտեր. ինտեգրալային սխեմա-
ների քարտեր. նույնականացման էլեկտրոնային 
քարտեր. հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային 
վարկա քարտեր. վարկաքարտեր. հաշվեքարտեր. 
քարտեր էլեկտրոնային խաղերի համար, 
որոնք նախատեսված են հեռախոսների հետ 
օգտագործման համար. CD ROM-ներ. տվյալների 
մագնիսական, թվային և օպտիկական կրիչներ. 
մագնիսական, թվային և օպտիկական տվյալների 
գրանցման և պահման կրիչներ (դատարկ և 
նախապես գրանցված). ինտերնետից տրամադրվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ 
ինտերնետից օն-լայն ռեժիմում տրամադրվող 
էլեկտրոնային հրատարակումներ (բեռնվող). 
համա կարգչային ծրագրային արտադրանք 
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ 
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս 
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին 
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք հեռուստակոն ֆերանս ների, 
տեսակոն ֆերանսների և տեսա  հեռախոսների 
ծառա  յության մատուցման համար. համակարգչային 
ծրա գրային արտադրանք տվյալների որոնման և 
առբեր ման համար. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք դեպի տվյալների բազաներ մուտքի 
ապահովման, հեռահաղորդակցական ծառա յու-
թյուն ների մատուցման, համակարգչային ցան-
ցերի և հայտարարությունների էլեկտրոնային 
տախտակների համար. համակարգչային խաղերի 
ծրա  գրային արտադրանք. համա կարգչային 
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետից 
տրամադրվող թվային երաժշտություն (բեռնվող). 
MP3 ինտերնետային վեբ կայքերից տրամադրվող 
թվային երաժշտություն (բեռնվող). սարքեր 
ինտերնետից ստացված երաժշտության նվագարկ-
ման համար. MP3 նվագարկիչներ. համակարգչային 
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետից կամ 
ինտերնետային կայքերից օն-լայն ռեժիմում 
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տրամադրվող լուսանկարներ, նկարներ, գրաֆիկա, 
ձայնային ֆայլեր, ֆիլմեր, տեսատվյալներ և 
ձայնա տեսային ծրագրեր (բեռնվող). հեռահսկման 
սարքեր և սարքավորումներ. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք հեռահսկման համար. 
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր. 
հեռահաղորդակցության և հեռ արձակման արբա-
նյակ ներ. ռադիոհեռախոսային փարոսներ և հեռա-
խոսային կայմեր. էլեկտրական լարեր և մալուխներ. 
օպտիկական մալուխներ. դիմա դրողականության 
լարեր. էլեկտրոդներ. հեռա հաղորդակցական համա-
կարգեր և կայանքներ. հեռախոսային ցանցերի 
տերմինալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ. 
հեռահաղորդակացական ազդանշանի մուտքի, 
պահման, փոխակերպման և մշակման սարքեր. 
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք 
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով 
հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող 
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա տերմինալներ. 
ինտերակտիվ տերմինալներ ապրանքների և 
ծառայությունների ցուցադրման և պատվիրման 
համար. փեյջինգային, ռադիոփեյջինգային և 
ռադիոհեռախոսային սարքեր և սարքավորումներ. 
հեռա խոսներ, շարժական հեռախոսներ և հեռա-
խոսային լսափողեր. ֆաքսիմիլային ապա րատներ. 
հեռախոսների և հեռախոսային լսափողերի 
լրացուցիչ պարագաներ. հեռախոսների հետ 
օգտագործվող ադապտերներ. հեռախոսների 
լիցքավորման սարքեր. գրասեղաններին կամ 
ավտոմեքենաներում տեղակայված բարձրախոսով 
սարքեր հեռախոսի ավտոմատ օգտագործման 
համար. ավտո մեքենաներում տեղադրվող 
հեռախոսային լսափողերի հենարաններ. պայուսակ-
ներ և պատյաններ՝ հատուկ նախատեսված 
շարժական հեռախոսների և հեռախոսային 
սարքերի ու լրացուցիչ պարագաների պահման և 
կրման համար. համակարգչայնացված անձնա-
կան քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոցներ. 
միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. մոդեմներ. 
հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ. գլոբալ 
դիրքավորման էլեկտրոնային համակարգեր. 
նավարկման, հետևման և դիրքավորման էլեկտրո-
նային սարքեր և սարքավորումներ. հսկման սարքեր 
և սարքա վորումներ (բացառությամբ in-vivo հսկման). 
ռադիոսարքեր և սարքավորումներ. կառավարման, 
տեստա վորման (բացառությամբ in-vivo տեստա-
վորման), ազդանշանման, հսկման (ստուգման) և 
ուսուցողական էլեկտրական սարքեր և գործիքներ. 

օպտիկական և էլեկտրաօպտիկական սարքեր և 
գործիքներ. տեսաֆիլմեր. ձայնատեսային սարքեր և 
սարքավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի սարքեր 
և սարքավորումներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային 
լրացուցիչ պարագաներ և կից սարքավորանք, 
որոնք նախա տեսված և հարմարեցված են համա -
կարգիչների, ձայնատեսային սարքերի և էլեկտրո-
նային խաղերի սարքերի ու սարքա վորումների հետ 
օգտագործման համար. վերոհիշյալ ապրանքների 
մասեր և կցամասեր.

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղորդա  կ-
ցու թյուն. հեռախոսների, շարժական հեռախոսների, 
ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, հաղորդագրությունների 
հավաքման և փոխանցման, ռադիոփեյջինգի, 
հեռախոսականչի երթուղու փոփոխման, ինքնա-
պատասխանիչի, տեղեկատուի և էլեկտրո նային 
փոստի ծառա յություններ. ձայնի, տվյալ ների, 
պատկերների, երաժշտության և տեղեկա տվության 
փոխանցում, տեղ հասցնում և ընդու նում. 
էլեկտրոնային հաղորդա գրությունների տեղ 
հասցնում. օն-լայն տեղեկատվություն հեռա-
հաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների միջ-
փոխանակման ծառայություններ. տվյալների 
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջոցով. 
արբա նյակային կապի ծառայություններ. Հեռ-
արձակ ման, վերա հեռարձակման  ծառայություններ. 
ռադիո կամ հեռուստատեսային ծրագրերի ու 
ֆիլմերի, հեռուստախանութ ու վեբ-խանութ 
ծրագրերի հեռարձակում կամ հաղորդում. 
տեսատեքստի, տելետեքստի և տվյալների դիտման 
ծառա յություններ. մուլտիմեդիա բովանդակության 
հեռարձակում և տեղ հասցնում էլեկտրոնային 
հաղորդակցության ցանցերի միջոցով. տեսա-
հաղորդա  գրու թյունների ծառայու թյուններ. 
տեսա    կոնֆերանս ների ծառա  յու թյուններ. տեսա-
հեռա խոս ների ծառայություններ. տեղեկատվության 
(ներառյալ վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի 
և այլ տվյալների հեռահաղորդակցություն. օգտա-
գործող ներին դեպի ինտերնետ մուտքի տրամա-
դրում. ինտերնետին կամ տվյալների բազաներին 
հեռա հաղորդակցական միացումների կամ 
կապուղիների տրամադրում. օգտագործողներին 
դեպի ինտեր նետ մուտքի տրամադրում 
(պրովայդերների ծառայություններ). էլեկտրոնային 
կոնֆերանսների, բանա վիճող խմբերի և 
զրուցասրահների տրամադրում և գործարկում. 
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ինտերնետում թվային երաժշտու թյան վեբ- կայքեր 
մուտքի տրամա դրում. ինտերնետում MP3 վեբ-
կայքեր մուտքի տրամադրում. հեռա հաղորդակ-
ցության միջոցով թվային երաժշտության տեղ 
հասցնում. այլ օպերատորների համար դեպի հեռա-
հաղորդակցական ենթակառուցվածքներ մուտքի 
տրամադրում. որոնման միջոցների գործարկում 
և տրամադրում. հեռա հաղորդակցական մուտքի 
ծառա յություններ. հաղորդա գրությունների ու 
պատ  կերների համա կարգչայնացված փոխան-
ցում. հաղորդակ ցություն համակարգչի միջոցով. 
նորությունների գործա կալությունների ծառա-
յություններ. նորությունների և ընթա ցիկ իրադար-
ձությունների վերաբերյալ տեղեկա տվության 
փոխանցում. վերոհիշյալ ծառա յու թյուն ների տրամա-
դրման համար օգտա գործվող սարքերի, սարքա-
վորումների, տեղակայման սարքերի կամ մասերի 
վարձում, վարձույթ և վարձակալություն. վերոհիշյալ 
ծառայությունների վերա բերյալ խորհրդա տվություն, 
տեղեկա տվություն և խորհրդակ ցություն. 

դաս 42. գիտական ու տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց վերաբերյալ հետա-
զոտու թյուններ ու նախագծում. հետազոտական 
լաբորատորիաների ծառայություններ. հետա-
զոտա կան, նախագծային և զարգացման պրոյեկտ-
ների ղեկավարում. ապրանք ների հետա զոտում, 
նախագծում և զարգացում. տեխ նիկական 
հետա  զոտություններ. համա կարգիչների, համա-
կարգչային ծրագրերի, համա կարգչային համա-
կարգերի, համակարգչային աշխատա ծրագրային 
լուծումների, տվյալների մշակման համակարգերի, 
տվյալների կառավարման, համակարգչայնացված 
տեղեկատվության մշակման համակարգերի, 
հաղորդակցական ծառա յությունների, հաղորդակ-
ցական լուծումների, հաղորդակցական համա-
կարգերի և ցանցային ինտերֆեյսի վերա բերյալ 
հետազոտման, նախա գծման և զար գացման 
ծառա յություններ. համա  կարգչային ծառա յու-
թյուններ. համակարգչային ապարատային 
արտա դրանքի արդիականացում և նախագծում. 
համա կարգչային ներսարված ծրագրային արտա-
դրանքի, համակարգչային ծրագրային ապա հով-
ման, համակարգչային ծրագրերի պահպանում, 
արդիականացում և նախագծում. համա կարգչային 
ծրա գրավորում. համակարգիչների և համա-
կարգչային ցանցային միջոցների վերա բերյալ 
տեղեկատվության պատրաստում և տրամադրում. 
տեխնիկական խորհրդատվություն և խորհրդակ-

ցություն տեղեկատվական տեխնոլոգիայի և 
հեռահաղորդակցության ոլորտում. համակարգչային 
համա կարգերի և հեռահաղորդակցական համա-
կարգերի ու սարքավորումների նախագծում և 
զարգացում. համա կարգչային կառավարման 
ծառայու թյուններ. համակարգչային ցանցերի, 
հեռա հաղորդակցական ցանցերի և տվյալների 
փոխանց ման ցանցերի գործարկման ապահովում. 
համա կարգչային օն-լայն ծառա յություններ. օն-լայն 
ռեժիմում տրամադրվող ծրագրավորման ծառա-
յություններ. մուտքի տրամադրում դեպի էլեկտրո-
նային օն-լայն ցանց տեղեկա տվության որոնման և 
առբերման համար. համակարգիչների վարձույթ. 
ինտերնետային վեբ-էջերի հավաքման համար 
նախագծում, գծագրում և լիազորված գրառում. վիր-
տուալ և ինտերակտիվ պատկերների ստեղծման 
ծառա յու թյուններ. տվյալների բազաների, ինտրա-
նետի և վեբ-կայքերի ստեղծում, գործարկում 
և պահպանում. երրորդ անձանց վեբ կայքերի 
տեղա կայում. համա կարգչային ծրագրային 
արտադրանքի տեղակայում և պահպանում. դեպի 
համա կարգչային տվյալների բազաներ մուտքի 
ժամանակի վարձույթ. դեպի համակարգչային 
հայտարարու թյունների և հաղորդա  գրությունների 
տախտակ ներ և համակարգչային ցանցեր մուտքի 
ժամանակի վարձույթ. Ինտերնետ պրովայդեր-
ների (ISP) ծառայություններ. գրանցված 
դոմեն անվանումների հավաքում, ստեղծում և 
պահպանում. համա կարգիչների կամ շարժական 
հեռա խոսների միջոցով տրամադրվող տեքստերի, 
պատկերների և երաժշտության գրանցման համար 
վեբ-կայքերի, վեբ-էջերի և պորտալների ստեղծում, 
գործարկում և պահպանում. համակարգչային 
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետի միջոցով 
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող տեղեկատվական 
և խորհրդա տվական ծառայություններ. եղանակի 
կանխատեսում. եղանակի մասին տեղեկա-
տվության տրամադրում. ինտերիերի նախա գծման 
ծառայություններ. վերոհիշյալ ծառա յությունների 
վերաբերյալ տեղեկատվություն և խորհրդա-
տվություն:

--------------

(210) 20161275
(220) 26.09.2016
(730) Ուիլմար Ինթերնեշնլ Լիմիթիդ, SG 
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(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային յուղ. սննդային ճարպ. 

մար գարին. խոհարարական յուղ. բուսական 
հալած յուղ (սննդային ճարպ). վանասպատի (սնն-
դային ճարպ). հիդրոգենացված բուսական յուղ. 
մշակված ընկույզներ. քեշյու ընկույզի միջուկ-
ներ, մշակված. մշակված գետնընկյուզ. գետ-
ընկյուզի յուղ. պահածոյացված մրգեր. չամիչ. 
մրգային պահածոներ. սալաթներ. կարտոֆիլի 
չիպսեր. չորացրած բանջարեղեն. պահածոյացված 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջա րեղեն. պահածոյացված սնկեր. սոյայի շոռ. 
պահա  ծոյաց ված լոբ ազգիներ. սպիտակուցներ 
սննդի համար. ձվեր. կաթ. կաթի գերակշռությամբ 
կաթնային ըմպելիքներ. կաթնամթերք. պանիրներ. 
յոգուրտ. խեցգետնանմաններ (անկենդան). 
միդիաներ (խեցեմորթներ) անկենդան. ձուկ (դրանից 
պատրաստված սննդամթերք). պահածոյացված 
ձուկ. միս. ընտանի թռչուն (անկենդան). մսային 
լուծա  մզուքներ (էքստրակտ ներ). ապուրներ. 
մրգային դոնդող. շաքարի օշարակի մեջ եփած 
մրգեր կամ հատա պտուղներ. լոռամրգի խյուս. 
սննդային դոնդող.

դաս 30. ալյուր. գալետներ. թխվածքաբլիթ. 
հաց. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. կոնֆետներ. քաղցրա վենիք. սննդային 
սառույց. հացահատիկային արտադրանք. հրուշա-
կեղեն. լապշա (արիշտա). մակարոնեղեն. շոկոլադ. 
կակաո. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. սուրճ. 
սուրճի հիմով ըմպելիքներ. թեյ. շաքար.բրինձ. սագո. 
սննդային օսլա. մեղր. խմորիչներ. մակարդ ներ. 
աղ. մայոնեզ. մանանեխ. քացախ. համեմունքներ. 
համեմունքներ սալաթների համար. տոմատի սոուս. 
սոուսներ (համե մունքներ). սուր համե մունքներ 
(համա  մանք). ամոքանք. սննդային էսենցիա 
(բնահյութ), բացա  ռությամբ եթերային էսենցիաների 
և եթե րային յուղերի. բուրավետարաններ, բացա-
ռությամբ եթերային յուղերի. պաղպաղակ:            

--------------

(210) 20161294
(220) 30.09.2016
(730) «Գրանդ տոբակո» Հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 
(540) 

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

--------------

(210) 20161396
(220) 12.10.2016
(730) Տիգրան Գաբրիելյան, Երևան, Ավան-
Առինջ, 1 միկրոշրջան, 4/1 շ., բն. 46, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատրաստ ման այլ բաղադրանյութեր։

--------------

(210) 20161300
(220) 03.10.2016
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB 
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 

մախորկա. ծխելու ծխախոտ, ծխամորճի ծխախոտ, 
ինքնա  փաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխա-
խոտ, ծամելու ծխախոտ «սնուս». սիգարետ-



ԳՅՈՒՏԵՐ

6161

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 11/2 

16 . 1 1 . 20 16

ներ, պապիրոս ներ, էլեկտրոնային սիգարետներ, 
սիգարներ, սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույք-
ներ, որոնք ընդգրկված են 34-րդ դասում. սիգարետի, 
պապիրոսի թուղթ, սիգարետի պարկուճներ և 
լուցկի:

--------------

(210) 20161301
(220) 03.10.2016
(730) «Ինստագիֆթ» ՍՊԸ, Երևան, Ղ. 
Փարպեցի 11ա, բն. 15, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առցանց առևտրային ծառայություններ:

--------------

(210) 20161306
(220) 03.10.2016
(730) «Սաս-գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պող. 18, AM 
(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. ալյուր 
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 գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի).

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործ արարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործ ունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրա սենյակային ծառայություններ.

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

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

--------------

(210) 20161308
(220) 04.10.2016
(730) Նիկովենչրս Հոլդինգս Լիմիթեդ, GB 
(540) 

(511) 
դաս 34. էլեկտրոնային սիգարետներ, էլեկտրո-

նային սիգարետների համար նախա տեսված քարթ-
րիջներ, հեղուկներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար, ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգա րետներ, ծխախոտի փոխա րինիչներ, 
սիգարետներ, ծխախոտ, ծխա խոտային արտա-
դրանք, արկղեր սիգարների համար, տուփեր 
սիգար   ների համար:

--------------

(210) 20161310
(220) 05.10.2016
(730) «Արենիի գինու գործարան» ՓԲԸ, Վայոց 
Ձորի մարզ, գյուղ Արենի, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ:

--------------

(210) 20161314
(220) 06.10.2016
(730) Արվին Քոչարյան, Երևան, Բաղրամյան 2, 
բն. 37, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-

հալվածքներ. թանկարժեք իրեր, զարդեղեն (ոչ 
թանկարժեք) թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և 
այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 15. երաժշտական գործիքներ. 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմ արարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթա գրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենց-
աղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկ ներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստ մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
--------------

(210) 20161326
(220) 10.10.2016
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 

մախորկա. ծխելու ծխախոտ, չիբուխի ծխախոտ, 
ինքնա փա թթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, 
ծամելու ծխախոտ «սնուս». սիգա  րետներ, 
պապիրոս ներ, էլեկտրո նային սիգա րետներ, սիգար-
ներ, սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույք ներ, 
ընդ գրկ ված 34-րդ դասում. սիգարետի թուղթ, 
պապիրոսի թուղթ, սիգարետի պարկուճներ և 
լուցկի: 

--------------

(210) 20161344
(220) 12.10.2016
(730) Բագրատ Միխաիլի Հարությունյան, 
Երևան, Բրյուսովի թաղ., շ. 65, բն. 20, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և դրանց հետ կապված հետա-
զոտություններ և մշակումներ. արդյունաբերական 
վեր լուծումների և հետազոտությունների ծառայու-
թյուն ներ. համակարգչային ապարատների և ծրա-
գրերի մշակում և կատարելագործում:

--------------

(210) 20161345
(220) 12.10.2016
(730) «Սէմս սվիթ լայն» ՍՊԸ, Երևան, Ռոստոմի 
94/3, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 29. չրեր ընկույզով, սուջուխ.
դաս 30. քաղցրավենիք, հրուշա կեղեն և 

շոկոլադ:
--------------

(210) 20161347
(220) 12.10.2016
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE 
(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր մարդու 

համար:
--------------

(210) 20161349
(220) 12.10.2016
(730) Քիմբերլի-Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 5. խանձարուրներ և հիգիենիկ կիսավար-

տիքներ անմիզապահությամբ տառապողների 
համար, միջադիրներ անմիզա պահությամբ տառա-
պող ների համար:

--------------

(210) 20161352
(220) 13.10.2016
(730) Ռուզաննա Մալխասյան, Երևան, 
Բաբաջանյան 163, բն. 23, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. նվերի թղթե տոպրակներ:

--------------

(210) 20161355
(220) 17.10.2016
(730) «Էֆֆեկտ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, Շիրակի 
2/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 

ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտ պանող նյութեր. ներկանյութեր. խածատող, 
սևեռակայող նյութեր, չմշակված բնական խեժեր. 
թերթավոր և փոշենման մետաղներ գեղա-
նկարչության, գեղազարդման նպատակների և 
գեղարվեստական տպագրության համար.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մետաղյա 
կոշտ խողովակներ շինարարական նպատակների 
համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտում. ոչ մետաղյա 
շարժական կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ 
մետաղյա հուշարձաններ:

--------------

(210) 20161358
(220) 17.10.2016
(730) Մայլն Ինսթիթյուշնլ Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք նեյտրո-

պենիայի տևողությունը և տենդային նեյտրո-
պենիայով հիվան դա ցության մակարդակը 
նվա զեց նելու համար:

--------------

(210) 20161359
(220) 17.10.2016
(730) Մելիսանա ԱԳ, CH 
(540) 
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(511) 
դաս 3. մաշկի քսուքներ ոչ բուժական 

նպատակների համար. յուղեր սափրվեու 
համար. յուղեր արևայրուքից պաշտպանվելու 
համար, մազերի լոսյոններ, լոսյոններ հիգիենիկ 
նպատակների համար, որոնք վերաբերվում են 
պարֆյումերիային կոսմետիկային և հարդարանքին, 
օդեկոլոն, դիմափոշի, հարդարանքի օճառներ, 
օճառներ սափրվելու համար, քսուքներ սափրվելու 
համար, օծանելիք, մազերի խնամքի կոսմե-
տիկական միջոցներ մազերին փայլ հաղորդելու 
և սանրվածքը ֆիքսելու համար, լոգանքի աղեր 
ոչ բուժական նպատակ ների համար, ատամների 
խնամքի միջոցներ, մազերի լվացման օճառներ, 
շամպուններ.

դաս 5. մաշկի քսուքներ բուժական նպա-
տակների համար, մերսման յուղեր բուժական նպա-
տակներով օգտագործման համար, լոգանքի աղեր 
բուժական նպատակների համար. 

դաս 21. ատամների խնամքի պարագաներ:
--------------

(210) 20161360
(220) 18.10.2016
(730) Կևորկ Թխթաջյան Դիրանի, Երևան, 
Վերին Շենգավիթ, 11-րդ փ., տուն 41/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:

--------------

(210) 20161362
(220) 18.10.2016
(730) «Ալ սաքր ինդասթրիզ» ՍՊԸ, Երևան, 
Միկոյան փ., շինություն 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 1. անտիֆրիզներ (հակասառիչներ).
դաս 3. մեքենայի դիմապակի մաքրող հեղուկ.
դաս 35. առևտուր:

--------------

(210) 20161363
(220) 18.10.2016
(730) «Միկշին» ՍՊԸ, Երևան, Բայրոնի 4, բն. 
11, AM 
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախատեսված 

են օգտա գործելու արդյունաբերական և գիտական 
նպատակներով, լուսանկարչության, գյուղա-
տնտեսության, այգեգործության և անտառա-
բուծության մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր, 
չմշակված պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. 
կրակմարող բաղադրություններ. քիմիական նյութեր 
պատ րաստուկ ներ մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի պահա-
ծոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող 
նյութեր արդյունաբերական նպատակներով օգտա-
գործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածատող, 
սևեռակայող նյութեր, չմշակված բնական խեժեր. 
թերթավոր և փոշենման մետաղներ գեղա-
նկարչության, գեղազարդման նպատակների և գեղ-
արվեստական տպագրության համար.

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման 
և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք, 
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ և 
մածուկներ.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսա նյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր 
լուսա վորման նպատակների համար. մոմեր, 
պա տրույգներ լուսավորման համար.

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնա բուժական պատրաս-
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տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակ ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր 
բուժական կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. կենսաակտիվ 
սննդային հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատ րաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց համա-
հալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. շարժական 
մետաղյա կառուցվածքներ և շինություններ. 
մետաղյա նյութեր ռելսուղիների համար. ոչ 
էլեկտրական սովորական մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային իրեր. 
մետաղյա խողո վակներ. անկիզելի պահարաններ. 
հանքա նյութեր.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչներ 
(բացառությամբ վերգետնյա տրան սպորտային 
միջոց  ների համար նախա տեսվածների). մեքե-
նաների կցորդիչներ և փոխանց ման տարրեր 
(բացա  ռությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոց   ների հա մար նախա  տեսվածների). գյուղա-
տնտեսական գործիք ներ, բացառությամբ ձեռքով 
կառավարվողների. ինկուբատորներ հավկիթների 
համար. առևտրի ավտոմատներ.

դաս 8. ձեռքի գործիք ներ (ձեռքով կառա-
վարվող). դանա  կավոր իրեր, պատառաքաղներ և 
գդալներ. սառը զենք. ածելիներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 
լուսա նկարչական, կինեմատո գրաֆիական, օպտի-
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր 
ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկա տվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամ արկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքա վորումներ և համակարգիչներ. 
համա կարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնա բուժական և անասնաբուժական սարքեր 
և գոր ծիքներ, վերջա վորությունների, աչքերի և 
ատամների պրոթեզներ. ոսկրա բուժական իրեր. 
նյու թեր կարեր դնելու համար.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու արտա-
դրման, սննդա մթերքի ջերմամշակման, սառեցման, 
չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման և սանի-
տարա տեխնիկական սարքեր.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցամաքով, 
օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապարատներ.

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-
հալվածքներ. թանկարժեք իրեր, զարդեղեն (ոչ 
թանկարժեք) թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և 
այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմ արարական աշխա տանք ների 
համար. լուսա նկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենց-
աղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչ  ների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրա սենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսու ցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստ մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, ասբեստ, 
փայլար և այդ նյութերից պատրաստված իրեր. մաս-
նակի մշակված պլաստմասսայից իրեր. խծուծման, 
խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն 
խողովակներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, դրանցից 
պատրաստված իրեր. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
անձրևա նոցներ և հովանոցներ. ձեռնափայտեր. 
մտրակ ներ, լծասարքեր և թամբա գործական իրեր.

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

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
եղջյուր, ոսկոր, փղոսկր, կետի բեղ կամ սադափ. 
խեցի. ծովի փրփուր. սաթ.
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դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկար չական 
վրձինների) և դրանց պատ րաստման նյութեր. իրեր 
մաքրման նպատակների համար. մետաղական 
ճիլոպներ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ապակի (բացառությամբ շինա րարական ապակու). 
ապակյա, հախ ճապակյա և ճենապակյա իրեր.

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասաններ. 
ցանցեր. վրաններ, ծածկարաններ, բրեզենտ. 
առագաստներ. պարկեր. խծուծման նյութեր (բացա-
ռությամբ թղթից, ստվարաթղթից, ռետինից և 
պլաստ մասսայից պատրաստվածների). մանածա-
գործական թելքահումք.

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածագործության 
համար.

դաս 24. գործվածքներ և դրանց փոխարինիչներ. 
անկողնու ծածկոցներ և սեղանի ծածկոցներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված իրեր, 

երիզներ և ժապա վեններ. կոճակներ, սեղմա կոճակ-
ներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, գնդասեղներ և 
ասեղներ. արհեստա կան ծաղիկներ.

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօ լեում և այլ հատակա ծածկույթներ. 
պատի պաս տառներ (ոչ մանածագործական).

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր.

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

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական 
և անտառային մթերքներ. չմշակված կամ մշակված 
hացահատիկ և սերմեր . կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր 
կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և 

ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի).
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

գործ ունեություն. դրամա վարկային գործ առնու-
թյուն ներ. անշարժ գույքի հետ կապված գործ-
առնություններ.

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանք ների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանա պարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և դրանց հետ կապված հետա-
զոտություններ և մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումների և հետազոտությունների ծառա-
յություններ. համակարգչային ապարատների և 
ծրագրերի մշակում և կատարելագործում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապա-
հովման ծառայություններ. ժամանակավոր բնակա-
տեղով ապահովում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնա բուժական ծառայություններ. մարդկանց և 
կենդա նիների հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յու թյուն ներ. գյուղատնտեսական, այգեգործական և 
անտառային ծառայություններ.

դաս 45.իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառա յու թյուններ սեփակա-
նության և անհատի պաշտպանության համար. 
այլ անձանց կողմից մատուցվող անհատական 
և սոցիալական ծառայություններ անհատի 
կարիքները հոգալու համար։

--------------

(210) 20161373
(220) 19.10.2016
(730) «ՌՕ իմպեքս» ՍՊԸ, Երևան, Յա. Զարոբյան 
10, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և այլ 

նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ մաքր-
ման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման 
և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք, 
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ և 
մածուկներ.

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, բժշ-
կական և անաս նա բուժական պատ րաստուկներ. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական նպա-
տակների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր 
բուժական կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. կենսաակտիվ 
սննդային հավելումներ մարդկանց և կենդանիննեռի 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնա լցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատ րաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր. տպագրական արտադրանք. 
նյու թեր կազմ  արարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկ ներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ:

--------------

(210) 20161377
(220) 19.10.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գևորգ Կարապետյան, 
Երևան, Շերամի 23, բն. 40, AM 
(540) 

(511) 
դաս 18. կաշվից և կաշվե նմանակումներից 

պատրաստված իրեր.
դաս 25. հագուստ, գլխարկ, կոշկեղեն.
դաս 35. առևտուր, ներմուծման-արտահանման 

գործակալությունների ծառայություններ:
--------------

(210) 20161378
(220) 19.10.2016
(730) «Զեննի» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 21, 
11 տարածք, AM 
(540) 

(511) 
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, դրանցից 

պատրաստված իրեր. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
անձրևանոցներ և հովանոցներ. ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական իրեր.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։
--------------

(210) 20161379
(220) 20.10.2016
(730) «Յուվա դենտ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 
33, բն. 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. ատամնաբուժական ծառայություններ:

--------------
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(210) 20161381
(220) 20.10.2016
(730) «Մակս գրուպ» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Մերձավան, AM 
(540) 

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

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. ալյուր 
և հացա հատիկային մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրա վենիք. պաղպաղակ. շաքար, մեղր, 
մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ. 
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համե-
մունք. սառույց։

--------------

(210) 20161383
(220) 20.10.2016
(730) ԴրայԲար Հոլդինգս ԼԼՍ, US 
(540) 

(511) 
դաս 44. մատնահարդարման, վարսա վիրանոց-

ների և գեղեցկության սրահների ծառա յություններ:
--------------

(210) 20161385
(220) 24.10.2016
(730) Աթլեթա (ԻԹՄ) Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։

--------------

(210) 20161388
(220) 24.10.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

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

--------------

(210) 20161390
(220) 24.10.2016
(730) «Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։

--------------

(210) 20161393
(220) 25.10.2016
(730) Սոնա Էմիլի Գրիգորյան, Երևան, Տերյան 
83, բն. 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-

հալվածքներ. թանկարժեք իրեր, զարդեղեն (ոչ 
թանկարժեք) թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և 
այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումն ական գործընթացի ապահովում:

--------------

(210) 20161394
(220) 25.10.2016
(730) «Լ.Մ.Դ.Ե. թրավել» հայ-ֆրանսիական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Եզնիկ Կողբացի 42, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տուրիստական գործունեություն:

--------------
(210) 20161397
(220) 26.10.2016
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«ՏեխնոՆԻԿՈԼ», RU 
(540) 

(511) 
դաս 1. նյութեր ծաղիկները թոշնելուց 

պաշտպանելու համար. սերմերի պահպանմանը 
նպաստող նյութեր. տորֆահումուսային թաղարներ 

այգեգործության եւ բանջարաբուծության համար.  
փքեցրած կավ հիդրոպոնիկական կուլտուրաների 
համար (հիմնանյութ). անթրացենային քլորացված 
յուղ բույսերի պաշտպանության համար. բուսահող 
(հումուս) հողը պարարտացնելու համար. հող 
բույսեր աճեցնելու համար, այդ թվում մասնակիորեն 
կամ ամբողջովին հանքային թելքից բաղկացած 
միջոցներ սերմերի եւ բույսերի ծլեցման եւ աճեցման 
համար, քարեբամբակից սուբստրատներ աճեցման 
համար, սուբստրատներ եւ(կամ) հանքային թելք, 
բամբակ առանց փաթեթվածքի, գլանիկներ, որոնք 
նախատեսված են բույսեր աճեցնելու, բանջարեղեն, 
մրգեր եւ ծաղիկներ արտադրելու, սերմեր 
աճեցնելու համար.  պատրաստուկներ բույսերի 
աճը կարգավորելու համար. միկրոտարրերով 
հարստացված պատրաստուկներ բույսերի համար. 
բանջարանոցային կուլտուրաների սերմերի 
ծլմանը խոչընդոտող պատրաստուկներ. հողային 
խառնուրդներ թաղարի մշակաբույսերի համար.  
սուբստրատներ բույսերն առանց հողի աճեցնելու 
համար. պարարտանյութեր. պարարտանյութեր 
գյուղատնտեսության համար. քիմիկատներ 
հողը պարարտացնելու համար. քիմիկատներ 
գյուղատնտեսության համար, բացառությամբ 
ֆունգիցիդների, հերբիցիդների, միջատասպանների 
եւ մակաբուծասպանների.

դաս 7. ռոտացիոն սարքավորանք բույսերը 
հիդրոպոնիկական եղանակով աճեցնելու 
համար, այդ թվում հիդրոպոնիկական աճեցման 
կայանքներ, որտեղ բույսերը հիդրոպոնիկական 
միջավայրում պտտում են լույսի աղբյուրի շուրջ. 
հիդրոպոնիկական սարքավորանք, այդ թվում 
հիդրոպոնիկական բեռնարկղեր հիդրոպոնիկական 
եղանակով բույսերը պահպանելու եւ աճեցնելու 
համար, թիակավոր օդափոխիչներ, տակդիրներ 
բույսերը հիդրոպոնիկական եղանակով աճեցնելու 
համար, ռեզերվուարներ սննդարար նյութերի 
համար, թասեր բույսեր աճեցնելու համար, պոմպեր.

դաս 44. բանջարաբուծություն. այգե-
գործություն, այդ թվում բույսերի ծլեցմանը եւ աճեց-
մանը եւ բույսերի հիվանդություններին վերաբերող 
խորհրդատվություն եւ մասնագիտական ծառա յու-
թյուններ, տեղեկա տվական ապա հովում. գյուղա տն-
տեսության, այգեգործության եւ անտառա բու ծության 
վնասա տուների ոչնչացում. գյուղա  տնտեսական 
սարքավորանքի վարձույթ. մոլա խոտերի ոչնչացում. 
ծառերի վիրա բուժություն:

--------------
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(210) 20161399
(220) 26.10.2016
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորան, սննդամթերքով և 

ըմպելիքներով ապահովման ծառայություններ:
--------------

(210) 20161400
(220) 26.10.2016
(730) Սոսիետե դը Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա., CH 
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթ, սերուցք (կաթնամթերք), 

կարագ, պանիր և կաթի հիմքով այլ սննդային 
պատրաստուկներ, կաթի փոխարինիչներ, կաթի 
հիմքով ըմպելիքներ, կաթի հիմքով և սերուցքի 
(կաթնամթերք) հիմքով աղանդներ, յոգուրտներ, 
սոյայի կաթ (կաթի փոխարինիչ), պահածոյացված 
սոյայի լոբազգիներ սննդի համար, սննդային յուղեր 
և  ճարպեր, ոչ կաթնային սերուցքներ.

դաս 30. սուրճ, սուրճի էքստրակտներ, 
սուրճի հիմքով պատրաստուկներ և ըմպելիքներ, 
սառույցով սուրճ, սուրճի փոխարինիչներ, 
սուրճի փոխարինիչների էքստրակտներ, սուրճի 
փոխարինիչների հիմքով պատրաստուկներ և 
ըմպելիքներ, եղերդ (սուրճի փոխարինիչ), թեյ, թեյի 
էքստրակտնր, թեյի հիմքով պատրաստուկներ և 
ըմպելիքներ, սառույցով թեյ, ածիկի հիմքով պատ-
րաստուկներ սննդի մեջ օգտագործվելու համար, 
կակաո և կակաոի հիմքով պատրաստուկներ և 
ըմպելիքներ, շոկոլադ, շոկոլադային արտադրանք, 
շոկոլադի հիմքով պատ րաստուկներ և ըմպելիքներ, 
հրուշա կեղեն, կոնֆետներ, քաղցրավենիք, շաքա-
րից պատ րաստված հրուշակեղեն, շաքար, ծամոն 
(մաստակ), բնական քաղցրացնող նյութեր, 
հացա բուլկեղեն, հաց, խմորիչներ, թխվածքներ, 
բիսկվիտներ, թխվածքաբլիթ, տորթեր, հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով, վաֆլի, իրիս 
տեսակի կոնֆետներ, պուդինգ (քաղցրակուտապ), 
պաղպաղակ, ջրի սառույց, սորբեթ (սառեցված 

աղանդներ), սառեցրած հրուշակեղեն, սառեցրած 
տորթեր, փափուկ պաղպաղակ, սառեցրած 
յոգուրտ, կապակցող նյութեր պաղպաղակի և 
(կամ) ջրի սառույցի և (կամ) սորբեթի (սառեցված 
աղանդեր) և (կամ) սառեցրած հրուշակեղենի 
և (կամ) սառեցրած տորթերի և (կամ) փափուկ 
պաղպաղակի և (կամ) սառեցրած յոգուրտի պատ-
րաստման համար, հացահատիկների հիմքով թեթև 
նախաճաշեր, մյուսլի, եգիպտացորենի փաթիլներ, 
հացահատիկային սալիկներ, պատրատի հացա-
հատիկային ուտեստներ, հացա հատիկային պատ-
րաստուկներ.

դաս 32. չգազավորված ջուր, գազավորված 
ջուր, մշակված ջուր, աղբյուրի ջուր, հանքային 
ջուր, բուրավետացրած ջուր, մրգային համով ջուր 
և մրգերի հիմքով ըմպելիքներ, մրգային և բանջա-
րեղենային հյութեր, նեկտարներ, լիմոնադներ, 
սոդայաջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
օշարակներ, էքստրակտներ և էսենցիաներ և այլ 
պատրաստուկներ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների 
պատրաստման համար (բացառությամբ եթերային 
յուղերի), կաթնա շիճուկային հիմքով ըմպելիքներ, 
սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի փոխա-
րինիչներից, մաթի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիք-
ներ, կազդուրիչ (իզոտոնիկ) ըմպելիքներ:

--------------

(210) 20161401
(220) 27.10.2016
(730) «Արմեդի» ՍՊԸ, Երևան, Ազատության 12, 
բն. 34, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. կոսմետոլոգիական ծառայություններ, 

բժշկական ծառայություններ, ստոմոտոլոգիա:
--------------

(210) 20161404
(220) 27.10.2016
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(730) «Իտալ կազա» ՍՊԸ, Երևան, Չեխովի 36, 
բն. 13, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. մանրածախ և մեծածախ առևտուր:

--------------

(210) 20161405
(220) 27.10.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Իզաբելլա 
Բալայան Հրաչյայի, Երևան, Գր. Արծրունու 
92/24, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. ստոմատոլոգիական ծառայություններ:

--------------

(210) 20161407
(220) 28.10.2016
(730) «Ադդրեսս» ՍՊԸ, Երևան, Ասրևի տուն 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 

սարքավորումների տեղակայում.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճու թյուններ. մարզական և մշակութային 
միջոց առումների կազմակերպում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակա տեղով ապահովում:

--------------

(210) 20161408
(220) 28.10.2016
(730) «Ար և Ար դիզայն քնսթրաքշն» ՍՊԸ, 
Երևան, Ծիծեռնակաբերդի խճղ. 1/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 19. շենքերի, շինությունների արտաքին 

պատ:
--------------

(210) 20161409
(220) 28.10.2016
(730) «Արտվան ջեվելերի» ՍՊԸ, Երևան, 
Շիրազի 24, բն. 14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. ոսկերչական իրեր և զարդեղեն:

--------------

(210) 20161416
(220) 31.10.2016
(730) Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ 
Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի, BA 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր:
--------------

(210) 20161418
(220) 01.11.2016
(730) Յովսէփ Խաչերեան, Երևան, Մհեր 
Մկրտչյան 1, բն. 21, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20161420
(220) 01.11.2016
(730) Արամ Առաքելյան, Երևան, Կոմիտաս 
27/1, բն. 23, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

--------------

(210) 20161423
(220) 02.11.2016
(730) Սարգիս Սոսի Շամոյան, Երևան, Էրեբունի, 
Աթոյան անց., 10շ., բն. 46, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. ատամնաբուժական ծառայություններ:

--------------

(210) 20161425
(220) 02.11.2016
(730) «Ֆակտում» ՍՊԸ, Երևան, Գայի պող. 18, 
բն 29, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. պլաստիկ կոդավորված քարտեր.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ:

--------------

(210) 20161428
(220) 03.11.2016
(730) «Բարև ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսիսային 
պող. տուն 4, բն. 6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. ջերմամշակված բանջարեղեն և մրգեր:

--------------

(210) 20161430
(220) 03.11.2016
(730) «Անուշահամ» ՍՊԸ, Տավուշի մարզ, գ. 
Սևքար 16, փ. 24, AM 
(540) 
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(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:

--------------

(210) 20161431
(220) 03.11.2016
(730) «Անուշահամ» ՍՊԸ, Տավուշի մարզ, գ. 
Սևքար 16, փ. 24, AM 
(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:  

--------------

(210) 20161432
(220) 03.11.2016
(730) «Անուշահամ» ՍՊԸ, Տավուշի մարզ, գ. 
Սևքար 16, փ. 24, AM 
(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: 

--------------

(210) 20161434
(220) 04.11.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էդգար Գասպարյան, 
Երևան, Անդրանիկի 55, բն․ 52, AMԱնհատ 
ձեռնարկատեր Արամ Թովմասյան, Երևան, Ռիգայի 
1-ին նրբ․, տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր։

--------------

(210) 20161436
(220) 04.11.2016
(730) «Քլինսոֆթ» ՍՊԸ, Երևան, Խանջյան 35, 
բն․ 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառա յություններ և դրանց հետ կապված հետա-
զոտություններ և մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումների և հետազոտությունների ծառա յու-
թյուն ներ. համակարգչային ապարատների և ծրա-
գրերի մշակում և կատարելագործում:

--------------

(210) 20161437
(220) 04.11.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աննա Գրիգորյան, 
Երևան, Արշակունյաց պող․ 34/3, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 30. փքաբլիթներ (hրուշակեղեն)․
դաս 43. սննդով ապահովման ծառայություն։

--------------

(210) 20161438
(220) 04.11.2016
(730) Սրբուհի Սարգսյան, Երևան, Դրոյի 1-ին 
նրբ․, 5/1 տուն, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ։

--------------

(210) 20161442
(220) 07.11.2016
(730) «Բիթուբի տուր» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի 
եղբայրներ 6/61, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տուրիզմ, ավիատոմսերի վաճառք 

և տուրիստական գործունեություն:
--------------

(210) 20161443
(220) 07.11.2016
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20161447
(220) 08.11.2016
(730) Վազգեն Հարությունյան, Երևան, Ն. 
Սուրենյան 2, բն.49, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:

--------------

(210) 20161448
(220) 08.11.2016
(730) Արսեն Մելիքսեթյան, Երևան, Արաբկիր 51 
փող., շենք 3, բն. 54, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թղթե և ստվարաթղթե արկղեր:

--------------
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(210) 20161451
(220) 08.11.2016
(730) «Ապարան գրուպ Է.Մ.Գ. տուր» ՍՊԸ, 
Երևան, Հասրաթյան 10/9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր. 
դաս 39. տուրիստական գործունեություն:

--------------

(210) 20161453
(220) 09.11.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահագն 
Սարգսյան Գրիշայի, Երևան, Ն. Չարբախ 11 փ., 
տուն 14, բն. 20, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. ալյուր 
և հացա հատիկային մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. շաքար, մեղր, 
մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ. 
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց.

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

--------------

(210) 20161454
(220) 09.11.2016
(730) «Ակբա-կրեդիտ ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ, 
Երևան, Արամի 82-84, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. բանկային ծառայություններ:

--------------

(210) 20161462
(220) 11.11.2016
(730) Վիկեն Շահենսարյան, CA 
(540) 

(511) 
դաս 35. խորհրդատվություն գործարարության 

(բիզնեսի) կազմակերպման և կառավարման 
հարցերով, մասնա գիտական խորհրդատվություն 
գործ  արա րության (բիզնեսի) ասպարեզում, որոն-
ման համակարգի օպտիմալացում, գով ազ դային 
գործա  կալությունների ծառայություններ, առցանց 
գովազդի ծառա  յություններ. սոցիալական ցան-
ցե րում գովազդի ծառայություններ. թվային 
գովազդի ծառա յություններ. տպագիր, լսողական, 
տեսողական և էլեկտրոնային մեդիայի միջոցով 
երրորդ անձանց ապրանքների և ծառայությունների 
խրա խուսում և մարքեթինգ (շուկայավարում). մար-
քեթինգ (շուկայավարում). բրենդինգի ծառա յու-
թյուններ։

--------------

(210) 20161463
(220) 11.11.2016
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչենոյ Օտվետստ վեն-
նոստյու «Միլանիյա Հոում», RU 
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի:

--------------
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01G31/00           3059 A
A01G7/00            3060 A
C23C12/00          3061  A
G01 N21/00         3062  A
G01N1/00            3063 A
G21F9/00            3064 A

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

         09-03                400 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

B60P 3/00           476  U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1785
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 24590
73 (1) Իրավատեր  Անհատ ձեռնարկատեր 
Արտաշես Գասպարյան, Երևան, Հասրաթյան 
10/5, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Արմինե 
Վոլոդյայի Սարգսյան, Երևան, Ռուբինյան 8 
շենք, բն. 46, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                        Հանրապետություն
Գրանցված է                         26.10.2016

_____________________

Գրանցում No 1786
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3005, 3032, 22846, 22201
73 (1) Իրավատեր  Ուենդիզ Ինթերնեյշնլ, 
ԷլԷլՍի, One Dave Thomas Boulevard, Dublin, Ohio 
43017 United States of America, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Քուոլիթի Իզ 
Աուը Րիսայփ, ԷլԷլՍի, One Dave Thomas Boule-
vard, Dublin, Ohio 43017 United States of Amer-
ica, US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          26.10.2016

_____________________

Գրանցում No 1787
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 22421
73 (1) Իրավատեր  Չելոու Փլասթիկ 
Ինդասթրիալ Ուորքս, 5, Vakil Industrial Estate, 
Walbhat Road, Goregaon (E), Mumbai- 400063, 
India (IN), IN

73 (2) Իրավունքներն ստացող  Սելլո 
Ստատիոների Փրոդաքթս Փրայվիթ Լիմիթիդ, 
6, Vakil Industrial Estate, Walbhat Road, Goregaon 
(East), Mumbai- 400063, Maharashtra, India, IN
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          26.10.2016

_____________________

Գրանցում No 1788
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10084, 23534, 24621
73 (1) Իրավատեր  «Օնլայն կոմպյուտերս» 
ՍՊԸ, Երևան, Արին Բերդի 7, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Յունիվերսալ 
Պրոջեքտ» ՍՊԸ, Երևան, Արին Բերդի 7, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          26.10.2016

_____________________

Գրանցում No 1789
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18875
73 (1) Իրավատեր  Այ. Փի. Քրիէյշնզ 
Էնթերփրայզիս Լիմիթիդ, Arch. Makariou III, 
146 ALPHA TOWER, 4th Floor, 3021, Limassol, 
Cyprus, CY
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ֆրոնթերաս 
Հոլդինգս Լթդ., 60 Market Square, P.O. Box 364, 
Belize city, Belize, BZ
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          31.10.2016

_____________________



80

 

80

№ 11/2 
16 . 1 1 . 20 16

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գրանցում No 1790
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3425
73 (1) Իրավատեր  Սիթիզեն ՍԲՄ Կաբուշիկի 
Կաիշա (օլսո թրեյդինգ էզ Ջփեն ՍԲՄ 
Քորփորեյշն), 68-10, 5-chome, Nakano, Nakano-
ku, Tokyo, Japan, JP
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Սիթիզեն 
Տոկեյ Կաբուշիկի Կաիշա, առևտրայինը նաև՝ 
Սիթիզեն Ուոթչ Քո., Լթդ., 1-12, 6-chome, Tan-
ashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, Japan, JP
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        03.11.2016

_____________________

Գրանցում No 1791
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2350
73 (1) Իրավատեր  Քսիլեմ Վոթեր Սոլուշընս 
Մանուֆեքչըրինգ ԱԲ, 361 80 EMMABODA, 
Sweden, SE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Քսիլեմ ԱյՓի 
Մենեջմենթ Սարլ, 11, Breedewues, L-1259 Sen-
ningerberg, Luxembourg, LU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         03.11.2016

_____________________

Գրանցում No 1792
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11418
73 (1) Իրավատեր  «Մաշուկ» ՍՊԸ, Լոռու 
մարզ, գյուղ Սարատովկա, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Տաշիր ֆուդ» 
ՍՊԸ, Լոռու մարզ, ք. Տաշիր, Ջահուկյան 10, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        03.11.2016

_____________________

Գրանցում No 1793
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 461, 1896, 1897, 3098

73 (1) Իրավատեր  Ուոլվերայն ՈՒորլդ ՈՒայդ, 
Ինք., Դելավերի նահանգ, 9341 Courtland Dr., 
N.E. Rockford, Michigan 49351, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ուոլվերայն 
Աութդորս, Ինք., 9341 Courtland Drive, Rock-
ford, Michigan 49351, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         03.11.2016

_____________________

Գրանցում No 1794
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1513
73 (1) Իրավատեր  Փրոքթր ընդ Գեմբլ 
Հոլդինգ ԳմբՀ, Sulzbacher Strasse 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Հենկել ԱԳ 
ընդ Քո. ԿԳաԱ, Henkelstrasse 67, 40589 Dus-
seldorf, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         03.11.2016

_____________________

Գրանցում No 1795
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1637, 1638, 1639, 1640, 1642, 
1643, 1644, 2023, 2024, 2067, 2722, 3087, 3097, 
3443, 3496, 3501, 3974, 4352, 4461, 4514, 5332, 
5345, 5722, 5723, 5800, 5807, 5822, 6077, 
6078, 6205, 10275,  10276, 11012, 12958, 17527, 
17528, 18122, 18938, 19184, 19442, 19540, 
20505, 20786, 21211, 21233, 21875, 21878, 
22016, 22647, 22674, 22687, 22688, 22702, 
22750, 23198, 23199, 23220, 23437, 23669
73 (1) Իրավատեր  Դը Ջիլեթ Քամփնի, 
Դելավերի նահանգ, One Gillette Park, Boston, 
Massachusetts 02127, United States of America, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Դը Ջիլեթ 
Քամփնի ԼԼՔ, One Gillette Park, Boston, Massa-
chusetts 02127, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         03.11.2016

_____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

1852  25.04.2016

1877  25.04.2016

2630  19.04.2016

2863  04.04.2016

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության

 դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

416U  21.04.2016

418U  17.04.2016

429U  17.04.2016

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

2947 09.03.2016

2960 17.04.2016

2964 07.04.2016

2977 30.04.2016

2986 29.04.2016

3026 02.12.2015

3037 09.02.2016

3038 09.02.2016

3051 23.03.2016

Ուղղում  
    
   Արդյունաբերական սեփականության 2016թ. No 10/1 հրապարակված պաշտոնական տեղեկագրի 
«Գյուտեր» բաժնում No 3047A արտոնագրի մեջ արտոնագրատիրոջ անունը նշվել է Նիկոլայ Ասատուրի 
Հովսեփյան, փոխարենը պետք է լինի Ասատուր Նիկոլայի Հովսեփյան:



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

(51) 2016.01 (11) 3059 (13) A
A01G31/00

(21) AM20160066 (22) 13.07.2016
(72) Миша Бабаханян (AM), Люся Оганесян (AM), 
Грайр Овсепян (AM), Абраам Гукасян (AM), Хачик 
Нагапетян (AM), Вергине Чавушян (AM), Ваге 
Кочикян (AM), Рафик Арутюнян (AM), Шушаник 
Закарян (AM) 
(73) Миша Бабаханян, 0028, Ереван, ул. Орбели 
33, кв. 32 (AM) 
(54) Способ выращивания тибетской дерезы 
обыкновенной Lycium barbarum L.
(57) Изобретение относится к сельскому 
хозяйству, в частности, к способу выращивания 
тибетской ягоды Годжи Lycium barbarum L.- 
LbL  методом гидропоники. Ягода Годжи может 
найти применение в медицине.

Семена растения засеивают, затем 
высаживают рассаду в гидропонной среде, 
подпиткой питательным раствором, содержа-
щим оксид германиума, при температуре 
23-24°C, при значениях pH 6,2-6,4 и плотности 
0,1-0,2%.

Повышается эффективность способа, 
выращенная тибетская ягода Годжи обогащена 
противоопухолевым ультрамикроэлементом 
германиумом.

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3060 (13) A
A01G7/00

(21) AM20160073 (22) 22.07.2016
(72) Астхик Сукиасян (AM), Арташес Тадевосян 
(AM), Армен Киракосян (AM), Геворг Пирумян (AM) 
(73) Астхик Сукиасян, 0059, Ереван, Нор Норк 
8-ой массив 23, кв. 36 (AM), Арташес Тадевосян, 
0062, Ереван, Нор Норк 2-ой массив 2, кв. 28 
(AM), Армен Киракосян, 0059, Ереван, Нор Норк 
8-ой массив 23, кв. 36 (AM), Геворг Пирумян, 
0005, Ереван, Тигран Меци 40б, кв. 6 (AM) 
(54) Способ определения степени влагообес-
печенности растения

(57) Изобретение относится к сельскому 
хозяйству и окружающей среде и может быть 
использовано в растениеводстве.

Измеряют термостойкость растения, затем 
определяют степень влагообеспеченности. 
Осуществляют срез листа, измеряют водный 
потенциал, затем срез листа помещают в 
пробирку, пробирку закрывают крышкой, 
помещают на одну минуту в жидкий азот при 
температуре -80°С, после чего лист достают из 
пробирки, измеряют осмотический потенциал 
и определяют степень влагообеспеченности по 
следующей формуле:  
    µтургор = µводный потенциал - µосмотическое давление
где:

µтургор - степень влагообеспеченности
µводный потенциал - водный потенциал
µосмотическое давление - осмотическое давление.

Упрощается способ.    
_____________________

(51) 2016.01 (11) 3061 (13) A
C23C12/00

 (21) AM20160076 (22) 01.08.2016
(72) Гурген Погосян (AM) 
(73) Гурген Погосян, Ереван, 9-ый массив Нор-
Норка 2, кв. 72 (AM) 
(54) Способ обработки металлокерамических 
твердосплавных инструментальных мате-
риалов
(57) Изобретение  относится  к способам 
обработки металлокерамических твердо-
сплавных инструментальных материалов, в 
частности, вольфрамовых инструментальных 
материалов.

Инструментальный материал обезмас-
ливают, сушат, погружают в 20-22% водный 
раствор перрената аммония, сушат, нагревают 
при температуре 1050-1095°С в среде водорода, 
затем выдерживают при этой температуре в 
течение 1,5-2часов, охлаждают, отжигают при 
температуре 190-285°С.

Повышается износостойкость, коррозие-
стойкость и долговечность твердосплавных 
инструментальных материалов.  

_____________________
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(51) 2016.01 (11) 3062 (13) A
G01 N21/00

(21) AM20160072 (22) 22.07.2016
(72) Астхик Сукиасян (AM), Арташес Тадевосян 
(AM), Армен Киракосян (AM) 
(73) Фонд “Национальный политехнический 
университет Армении”, 0009, Ереван, ул.Теряна 
105 (AM) 
(54) Способ определения активности веществ 
растительного происхождения хемилюминес-
центым методом
(57) Изобретение относится к области 
измерительной техники, определения активности 
веществ растительного происхождения 
хемилюминесцентым методом.

Изготавливают опытный раствор из 
материала исследуемого образца, который 
размещают в оптическое отделение 
хемилюминесцентного устроиства, регис трируют  
показатели  хемилюминесценции, строят график 
изменения этих показателей по времени, 
производят анализ. В качестве растительного 
материала берут 1-2% раствор горькой полыни 
(Artemisia Absinthium), для приготовления 
которого в качестве растворителя используют 
дистиллированную воду, диметилформамид или 
буферный раствор, в частности, 0,025мМ трис- 
HCl, содержащий 0,175 М KCl: 

Обеспечивается точность определения 
радикальной активности.

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3063 (13) A
G01N1/00

(21) AM20160011 (22) 15.02.2016
(72) Геворг Пирумян (AM), Эдгар Пирумян (AM), 
Геворг Симонян (AM), Арсен Симонян (AM) 
(73) Геворг Пирумян, 0005, Ереван, Тигран 
Меци 40б, кв. 6 (AM), Эдгар Пирумян, 0005, 
Ереван, Тигран Меци 40 б, кв. 6 (AM), Геворг 
Симонян, 0041, Ереван, 2-ая ул. Нор Ареша 47 
(AM), Арсен Симонян, 0041, Ереван, 2-ая ул. Нор 
Ареша 47 (AM) 
(54) Способ определения степени загрязнения 
воды
(57) Изобретение относится к охране 
окружающей среды, в частности, к способу 
определения степени загрязнения воды.

В разных точках водного объекта в 
разное время делают водоотбор, определяют 
гидрохимические показатели каждой пробы 
воды, сравнивают эти показатели с нормативом 
- со значением предельно допустимой 
концентрации (ПДК) вредных веществ в воде. 
После чего рассчитывают индекс загрязнения 
воды, исходя из значения индекса судят о 
степени загрязнения воды. После определения 
гидрохимических показателей каждой пробы 
воды рассчитывают энтропийную функцию - 
G по формуле: G = H/I, где I -геоэкологическая 
синтропия, а H - энтропия, затем рассчитывают 
индекс загрязнения воды по следующей 
формуле:  А = G + 0.1 log2∑m, где G - энтропийная 
функция, а m – число многократности ПДК 
каждого  гидрохимического показателя. 

Упрощается способ, повышается точность 
определения степени загрязнения воды.  

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3064 (13) A
G21F9/00

(21) AM20150060 (22) 11.05.2015
(72) Врам Хачатрян (AM), Гамлет Овсепян (AM), 
Сергей Мулин (RU), Гайк Межлумян (AM) 
(73) Врам Хачатрян, 0089, Ереван, уч-к “Маяк” 
32, кв. 12 (AM) 
(54) Способ иммобилизации радиоактивных 
отходов в минералоподобной матрице
(57) Изобретение относится к области 
обеззараживания радиоактивных отходов, 
в частности, к способам иммобилизации 
радиоактивных отходов в минералоподобной 
матрице и может найти применение в техноло-
гиях переработки радиоактивных отходов, 
образовавшихся в области атомной энергетики. 

Отходы при комнатной температуре 
подвергают обработке водным раствором 
азотнокислых солей железа – для получения 
гомогенного азотнокислого раствора 
радиоактивных отходов, затем фосфатируют 
обработкой фосфатным связующим – 10-60% 
ортофосфорной кислотой при температуре 
40-85°C при перемешивании, после чего 
цементируют обработкой магнитным 
железооксидным порошком.
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

Полученный железофосфатный цемент 
формуют, затем формованный железо-
фосфатный цемент остекловывают сплавле-
нием с малощелочным легкоплавким стеклом 
при температуре 600-1800°C в присутствии 
восстановительного плава, после чего 
полученную стеклокристаллическую массу 
быстро охлаждают и измельчают. В качестве 
фосфатного связующего также используют 
смесь кислых солей ортофосфорной кислоты с 
веществами, содержащими углерод.

В качестве магнитного оксидного порошка 
используют оксидные вещества, содержащие 
многокомпонентное железо, предпочтительно, 
магнетит (FeO·Fe2O3 Fe3O4), титаномагнетит 
(Fе2+(Fе2+Тi4+)О4) и/или феррогранаты 
(3R2O3.5Fe2O3 или R3+3Fe3+2Fe3+3O12 = R3Fe5O12). 

Повышаются защитные и нейтрализующие 
свойства иммобилизирующей матрицы 
и, соответственно, степень безопасности 
обработанных радиоактивных отходов. 

_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

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

Сведения о выданных патентах

(51) 2016.01 (11) 476 (13) U
B60P 3/00

(21) AM20160078U (22) 12.08.2016
(72) Давит Хачатрян (AM) 
(73) Давит Хачатрян (AM) 
(54) Способ поставки товаров
(57) Полезная модель относится к спо
собам поставки товаров покупателям по 
предварительным заказам, например, при 
онлайн продажах по интернету, по телефону или 
при иных видах заказа товаров.

Согласно способу поставки товаров, 
оформляют заказ на товар, после чего 
заказанный товар ставят в индивидуальную 
камеру для хранения товаров. После оформ
ления заказа на товар, заказчику сообщают 
номер индивидуальной камеры, находящейся 
в выбранном заказчиком месте расположения и 
код, необходимый для открывания этой камеры. 

Расширяются функциональные возмож
ности, увеличивается удобство, 2 ил. 
(74) А. Петросян

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

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

(51) 09-03 (11) 400 (13) S 
(21) 20160013  (22) 20.06.2016
(72) Микаел Варданян (AM) 
(73) ООО “Гранд Мастер”, г. Масис, Промыш-
ленный узел, ул. Горцаранаин 8 (AM) 
(54) Упаковка для яиц

_____________________

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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