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Գյուտերին վերաբերող մատենագիտական տվյալների

նույնականացման միջազգային կոդերը

ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի

11 արտոնագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը 

 A գյուտի արտոնագիր 

 B արտոնագրաունակության մասին եզրակացություն 

21 հայտի համարը

22 հայտի ներկայացման թվականը

23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը

31 առաջին հայտի համարը

32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը

33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը

45 գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 

 հրապարակման թվականը

51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)

54 գյուտի անվանումը

56 տեղեկատվության աղբյուրներ

57 գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը

62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը եւ ստացման թվականը, 

 որից զատված է տվյալ հայտը

71 հայտատուն, երկրի կոդը

72 գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը

73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը

74 արտոնագրային հավատարմատար

85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը

86 միջազգային հայտի (PCT) համարը եւ ներկայացման թվականը

87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը եւ թվականը
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2009)  (11) 2203 (13) A 
C02F 1/28 
B01J 39/00 

(21) AM20080096 (22) 02.07.2008
(45) 01.09.2008
(71) «Հարբովաս» ՍՊԸ (AM)
(72) Հարություն Վարազդատի Հակոբյան (AM)
(73) «Հարբովաս» ՍՊԸ, 0061, Երևան, Բագրա-
տունյաց 53, բն. 55 (AM)
(54) Բնական ջրերի մաքրման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բնական` քաղցրահամ 
կամ հանքային ջրերը արսենի և քլորի իոններից 
մաքրման եղանակներին և կարող է կիրառվել 
սննդի, քիմիական կամ նավթարդյունաբերու-
թյունում ջրերը արսենի և մնացորդային քլորի 

իոններից մաքրման համար։  

Ջուրը անցկացնում են զտանյութի միջով։

Որպես զտանյութ օգտագործում են ծակոտկեն 

լեռնային ապար՝ միակտոր պեմզայի բեկոր, 

որը նախապես ենթարկում են մեխանիկական

մշակման, ապա եռացնում ջրում և չորացնում 30–

90°C ջերմաստիճանում։

Բարձրացվում է ջրի մաքրման աստիճանը։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2204 (13) A

C04B 7/02

(21) AM20080134 (22) 31.07.2008

(45) 01.09.2008

(71) Մանուկ Ալեքսանի Առաքելյան (AM)

(72) Մանուկ Ալեքսանի Առաքելյան (AM), Սեդրակ 

Գարիկի Առուստամյան (AM)

(73) Մանուկ Ալեքսանի Առաքելյան, Արարատի 

մարզ, Արարատ, Աղբյուր Սերոբի 6, բն. 26 (AM)

(54) Հումքային խառնուրդ պորտլանդցեմենտային

կլինկերի ստացման համար

(57) Գյուտը վերաբերում է շինանյութերի բնագա-

վառին, մասնավորապես՝ պորտլանդցեմենտային

կլինկերի ստացման համար հումքային խառ-

նուրդների բաղադրություններին։

Հումքային խառնուրդը ներառում է բաղադրա-

մասեր, զանգվ. %. կրաքար՝ 71,0–76,0, կավ՝ 

16,0–17,0, պեռլիտ՝ 7,0–10,0,  մետաղաձուլման

թափոններ՝ 1,0–2,0։

Բարձրացվում են հումքային խառնուրդի 

կլինկերագոյացնող հատկությունը և կլինկերի 

ակտիվությունը։

_____________________
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Ապրանքային եւ սպասարկման նշաններին վերաբերող

մատենագիտական տվյալների նույնականացման 

միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի

600 նախկին ԽՍՀՄ վկայականի համարը եւ հայտի ներկայացման թվականը

111 գրանցման հերթական համարը

151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)

152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է

181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը

210 հայտի համարը

220 հայտի ներկայացման թվականը

230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը

310 առաջին հայտի համարը

320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը

330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը

510 ապրանքների եւ (կամ) ծառայությունների ցանկը

511 դասերը ըստ նշանների գրանցման ապրանքների եւ ծառայությունների 

  միջազգային դասակարգման (Նիցայի դասակարգում)

526 չպահպանվող տարրեր

540 ապրանքային նշանը

551 կոլեկտիվ նշան

554 ծավալային նշան

591 գույնը եւ գունային համակցությունը

646 իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը եւ թվականը

730 նշանի սեփականատերը, հասցեն, երկրի կոդը

740 արտոնագրային հավատարմատար
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(210) 20070711 (111) 13565
(220) 26.06.2007 (151) 27.12.2008
 (181) 26.06.2017
(730) Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(540) 

(511) (510)
դաս. 7 մեքենաներ եւ հաստոցներ. շար-

ժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս-
պորտային միջոցների համար նախա տես-
վածների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ եւ 
փոխանցման տարրեր (բացառությամբ վեր-
գետնյա տրանսպորտային միջոցների համար
նախատեսվածների). գյուղատնտեսական գոր-
ծիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառավարվող-
ների. մեքենաներ եւ սարքավորումներ հողային
աշխատանքների, հողի լավորակման, նյութերի 
մշակման, շինարարության, հանքային գործերի, 
ճանապարհների շինարարության սալարկման,  
անտառային տնտեսության համար եւ մասեր, 
հարմարանքներ ու կախովի սարքավորանք-
ներ բոլոր վերոնշյալ ապրանքների համար. գյու-
ղատնտեսական մեքենաներ եւ մասեր, հար-
մարանքներ եւ կախովի սարքավորանքներ դրանց 
համար. շարժիչներ արդյունաբերությունում, նա-
վագնացությունում եւ նավաշինարարությունում 
եւ այլ բնագավառներում օգտագործելու համար 
եւ մասեր դրանց համար. շարժիչներ գեներատոր-
ների եւ գեներատորային տեղակայանքների 
համար եւ մասեր դրանց համար. յուղի, վառելի-
քի եւ օդի զտիչներ մոտորների եւ շարժիչների 
համար՝ ընդգրկված դաս 7-ում. գեներատորներ 
եւ գեներատորային տեղակայանքներ էլեկտրա-
մատակարարման համար.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխա-
կան, օպտիկական, կշռման, չափման, ազդա-
նշանման, հսկման (ստուգման), փրկության եւ 
ուսուցման սարքեր եւ գործիքներ. էլեկտրա-
կանության հաղորդման, միացման, փոխա-
կերպման, կուտակման, կարգավորման կամ 
վերահսկման սարքեր եւ գործիքներ. ձայնի 
կամ պատկերի գրառման, հաղորդման, վերար-

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 

եւ սպասարկման նշանների մասին

տադրման սարքեր. տեղեկակիրներ` ներառված 
այս դասում, այդ թվում մագնիսական. ձայ-
նագրման սկավառակներ. հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ եւ 
համակարգիչներ. Էլեկտրական եւ էլեկտրոնային 
ապարատուրա, սարքեր, սարքավորումներ եւ 
գործիքներ. չափման եւ տեստավորման սարքեր 
եւ գործիքներ. դիտարկման եւ վերահսկման 
ապարատուրա եւ ցուցասարքեր. ախտորոշման 
սարքեր եւ գործիքներ. ճնշման եւ ջերմաստիճանի 
ցուցիչներ, չափիչներ եւ տվիչներ. համակարգ-
չային սարքավորումներ եւ համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. կառավարման սարքեր. 
օպերատորական ինտերֆեյսներ. անվտանգություն 
ապահովող սարքավորումներ. սարքավորումներ, 
սարքավորանքներ եւ սարքեր նավագնացական 
գլոբալ համակարգերի եւ դիրքի որոշման համար. 
շարժիչների, էներգիա արտադրող սարքավորում-
ների, արտաճանապարհային բեռնատար ավտո-
մեքենաների, տրանսպորտային միջոցների, հողա-
յին աշխատանքների, հողի լավորակման, նյութերի 
մշակման, շինարարության, հանքային գործերի, 
ճանապարհների շինարարության եւ սալարկ-
ման, գյուղատնտեսության եւ անտառային տնտե-
սության համար մեքենաների եւ սարքավորումների
հեռակառավարման, վերահսկման եւ դիտարկման 
սարքավորումներ. կուտակիչներ եւ լիցքավորման 
սարքեր. մալուխներ, մալուխահաղորդալարեր, 
ձայնահաղորդալարեր, մայրուղային գծեր, մեկու-
սիչ խողովակներ, փոխարկիչներ. ռադիոսարքեր. 
կապի սարքավորանք. ակնոցներ. արեւապաշտ-
պան ակնոցներ. խաղեր կոմպակտ սկավառակների 
վրա. մասեր եւ կցամասեր բոլոր վերոնշյալ 
ապրանքների համար`ընդգրկված այս դասում.

դաս 12. տրասպորտային միջոցներ. ցամա-
քով, ջրով կամ օդով տեղաշարժվող ապա-
րատներ. տրասպորտային միջոցներ հողային
աշխատանքների, հողի լավորակման, շինարա-
րության, նյութերի մշակման, հանքային գործերի, 
ճանապարհների շինարարության եւ սալարկման, 
գյուղատնտեսության եւ անտառային տնտեսու-
թյան համար. երկժանի բեռնիչներ. սարքավորում-
ներ բեռների փոխադրման համար. լոկոմոտիվներ. 
գյուղատնտեսական տրակտորներ. շարժիչներ 
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վերգետյա տրասպորտային միջոցների համար. 
փոխանցիչներ վերգետյա տրանսպորտային միջոց-
ների համար. կառուցվածքային, նորոգման եւ 
պահեստային մասեր բոլոր վերոնշյալ ապրանքների 
համար.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպա-
րեզում. գրասենյակային ծառայություններ. կառա-
վարում եւ խորհրդատվություն գործարարության 
ասպարեզում. գործնական տեղեկությունների 
տրամադրում. արտադրանքի տարածման գոր-
ծառնությունների կառավարում. խորհրդատվու-
թյուն լոգիստիկայի գործարարության ասպա-
րեզում՝ մատակարարման շղթաների կառավար-
ման համար, մասնավորապես՝ պայմանագրերով 
լոգիստիկայի բնագավառում ծառայությունների 
տրամադրում եւ խորհրդատվություն պատվեր-
ների կառավարման, նյութատեխնիկական 
մատակարարման, արտադրանքի տարածման 
գործառնությունների կառավարման եւ երրորդ 
անձանց համար կոմպլեքսային (ամբողջական) 
լոգիստիկական լուծումների մշակման եւ
կառավարման բնագավառում՝ ընդգրկված դաս 
35-ում. մարկետինգային ծառայություններ. 
տեղեկատվության հավաքում եւ կանոնակարգում 
տվյալների համակարգչային բազաներից. 
համակարգչայնացված տվյալների բազաների 
կառավարում եւ կոմպիլյացիա. վաճառքի կետերի եւ 
վարձույթի ծառայություններ. օն-լայն մանրածախ 
առեւտուր. մանրածախ առեւտուր. տվյալների 
համակարգչային բազաների տրամադրում` 
որոնման հնարավորությամբ, վեբ կայքերի եւ օն-
լայն տեղեկատվական ծառայությունների տրամա-
դրում` վերաբերող առեւտրին, վարձակալության 
տրամադրմանը, ֆինանսավորմանը, շարժիչների, 
էներգիայի արտադրման սարքավորանքների, 
տրասպորտային միջոցների, հողային աշխա-
տանքների, հողի լավորակման, նյութերի մշակ-
ման, շինարարության, հանքային գործերի, 
ճանապարհների շինարարության եւ սալարկ-
ման, գյուղատնտեսության եւ անտառային 
տնտեսության համար սարքերի, մեքենաների եւ
սարքավորանքների վերանորոգմանը եւ սպա-
սարկմանը.

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

գործառնություններ. ֆինանսավորում. ֆինան-
սական կառավարում. արժեթղթերի թողարկում, 
այդ թվում արժեթղթերի թողարկում որպես 
պարտքի հանձնառություն. կապիտալ ներդրում-
ներ. ապահովագրության ծառայություններ. 
վարկավորում, վարկերի սպասարկում. երաշ-
խիքային սպասարկում, երաշխիքի տրամադրում, 
երաշխավորված սպասարկում.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-
քա վորումների տեղակայում. շարժիչների, 
էլեկտրաէներգիայի արտադրման սարքավո-
րանքների, տրասպորտային միջոցների, հողա-
յին աշխատանքների, հողի լավորակման, նյու-
թերի մշակման, շինարարության, հանքային 
գործերի, ճանապարհների շինարարության եւ 
սալարկման, գյուղատնտեսության եւ անտառային 
տնտեսության համար սարքերի, մեքենաների
եւ սարքավորանքների եւ բոլոր վերոնշյալ ապ-
րանք ների սարքերի եւ կառավարման բլոկ-
ների սպասարկում, խնամք եւ վերանորոգում. 
մեքենայական սարքավորումների տեղակայում, 
նորոգում եւ տեխնիկական սպասարկում. հո-
ղային աշխատանքների, հողի լավորակման, 
նյութերի մշակման, շինարարության, հանքային 
գործերի, ճանապարհների շինարարության եւ 
սալարկման, գյուղատնտեսության եւ անտա-
ռային տնտեսության համար տրասպորտային 
միջոցների, սարքերի, մեքենաների եւ սարքա-
վորանքների վարձույթ, էլեկտրաէներգիայի 
արտադրման սարքավորանքների վարձույթ. 
շարժիչների, փոխանցիչների, ուժային փոխան-
ցիչների դետալների, էներգաբլոկների, հո-
ղա յին աշխատանքների, հողի լավորակման 
համար վերգետնյա տրանսպորտային միջոց-
ների, նյութերի մշակման մեքենաների եւ սար-
քավորանքների, գյուղատնտեսական մեքե-
նաների եւ սարքավորանքների, շինարարա-
կան սարքավորանքների, ճանապարհ ների 
շինա րարության եւ սալարկման սարքավո-
րանքների, բոլոր վերոնշյալ ապրանքների էլեկ-
տրոնային բաղադրամասերի եւ կենցաղային 
էլեկտրոնիկայի վերահավաքում, վերականգնում, 
արդիականացում. 

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

յություններ. տեխնիկական եւ ճարտարագի-

տական խորհրդատվություն. համակարգիչների 

համար ծրագրերի կազմում. ծրագրային օն-լայն 

(ոչ բեռնվող) ապահովում. համակարգչայնացված 

տեղեկատվական համակարգերի նախագծում. 

շարժիչների, մեքենաների եւ սարքավորանք-

ների տեստավորում եւ ստուգում. հողային աշ-

խատանքների, հողի լավորակման, նյութերի 

մշակման, շինարարության, հանքային գործերի, 

ճանապարհների շինարարության եւ սալարկ-

ման, գյուղատնտեսության եւ անտառային 

տնտեսության համար տրանսպորտային միջոց-

ների, սարքերի, մեքենաների եւ սարքավո-

րանքների, շարժիչների, էլեկտրաէներգիայի 

արտա դրման սարքավորանքների, աշխա-

տան քային հրա պարակների, մեքենաների

եւ սարքավորանքների հավաքակայանների, 

բեռնատար ավտոմեքենաների, բեռնատար 

տրանսպորտային միջոցների, մեքենաների 

եւ սարքավորանքների հավաքակայանների 

եւ մեքենաների եւ սարքավորանքների համա-

կարգչային ցանցերի եւ ինտերնետի միջոցով

կառավարման տեստավորման վերահսկում, 

կառավարում, ախտորոշում, տրամաչափում 

եւ օպերատիվ հսկողություն (մոնիտորինգ). 

մեքենաների եւ սարքավորանքների կառավա-

րում համակարգչային ցանցերի եւ ինտերնե-

տի միջոցով. հողային աշխատանքների, հողի 

լավորակման, նյութերի մշակման, շինարարու-

թյան, հանքային գործերի, ճանապարհների շինա-

րարության եւ սալարկման, գյուղատնտեսու-

թյան եւ անտառային տնտեսության համար 

շարժիչների, էլեկտրաէներգիայի արտադրման 

սարքավորանքների, տրանսպորտային միջոց-

ների, սարքերի, մեքենաների եւ սարքավորանք-

ների հեռահսկողություն եւ հեռակառավարում 

համակարգչային ցանցերի եւ ինտերնետի միջո-

ցով. տվյալների հավաքում եւ վերլուծություն 

համակարգչային ցանցերի եւ ինտերնետի միջոցով. 

համակարգչային ապարատների եւ ծրագրերի 

ապահովման անսարքությունների վերացում:

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20070712 (111) 13566
(220) 26.06.2007 (151) 27.12.2008
 (181) 26.06.2017
(730) Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(540) 

(511) (510)
դաս. 7 մեքենաներ եւ հաստոցներ. շարժիչ-

ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատեսվածների). 
կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ եւ փոխանցման 
տարրեր (բացառությամբ վերգետնյա տրանս-
պորտային միջոցների համար նախատեսվածների). 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. մեքենաներ եւ սար-
քավորումներ հողային աշխատանքների, հողի 
լավորակման, նյութերի մշակման, շինարարության, 
հանքային գործերի, ճանապարհների շինարա-
րության եւ սալարկման, անտառային տնտե-
սության համար եւ մասեր, հարմարանքներ եւ 
կախովի սարքավորանքներ բոլոր վերոնշյալ ապ-
րանքների համար. գյուղատնտեսական մեքե-
նաներ եւ մասեր, հարմարանքներ եւ կախովի 
սարքավորանքներ դրանց համար. շարժիչներ 
արդյունաբերությունում, նավագնացությունում եւ 
նավաշինարարությունում եւ այլ բնագավառներում 
օգտագործելու համար եւ մասեր դրանց համար. 
շարժիչներ գեներատորների եւ գեներատո-
րային տեղակայանքների համար եւ մասեր 
դրանց համար. յուղի, վառելիքի եւ օդի զտիչներ 
մոտորների եւ շարժիչների համար՝ ընդգրկված 
դաս 7-ում. գեներատորներ եւ գեներատորային 
տեղակայանքներ էլեկտրամատակարարման 
համար.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխա-
կան, օպտիկական, կշռման, չափման, ազդա-
նշանման, հսկման (ստուգման), փրկության եւ 
ուսուցման սարքեր եւ գործիքներ. էլեկտրա-
կանության հաղորդման, միացման, փոխա-
կերպման, կուտակման, կարգավորման կամ 
վերահսկման սարքեր եւ գործիքներ. ձայնի 
կամ պատկերի գրառման, հաղորդման, վերար-
տադրման սարքեր. տեղեկակիրներ` ներառ-
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ված այս դասում, այդ թվում մագնիսական. ձայ-
նագրման սկավառակներ. հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ եւ
համակարգիչներ. Էլեկտրական եւ էլեկտրոնային 
ապարատուրա, սարքեր, սարքավորումներ եւ 
գործիքներ. չափման եւ տեստավորման սարքեր 
եւ գործիքներ. դիտարկման եւ վերահսկման 
ապարատուրա եւ ցուցասարքեր. ախտորոշման 
սարքեր եւ գործիքներ. ճնշման եւ ջերմաստիճանի 
ցուցիչներ, չափիչներ եւ տվիչներ. համակարգ-
չային սարքավորումներ եւ համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանք. կառավարման սարքեր. օպե-
րատորական ինտերֆեյսներ. անվտանգություն 
ապահովող սարքավորումներ. սարքավորումներ, 
սարքավորանքներ եւ սարքեր նավագնացական 
գլոբալ համակարգերի եւ դիրքի որոշման համար. 
շարժիչների, էներգիա արտադրող սարքավորում-
ների, արտաճանապարհային բեռնատար ավտո-
մեքենաների, տրանսպորտային միջոցների, հողա-
յին աշխատանքների, հողի լավորակման, նյութերի 
մշակման, շինարարության, հանքային գործերի, 
ճանապարհների շինարարության եւ սալարկման, 
գյուղատնտեսության եւ անտառային տնտեսության 
համար մեքենաների եւ սարքավորումների հեռա-
կառավարման, վերահսկման եւ դիտարկման 
սարքավորումներ. կուտակիչներ եւ լիցքավորման 
սարքեր. մալուխներ, մալուխահաղորդալարեր, 
ձայնահաղորդալարեր, մայրուղային գծեր, մեկուսիչ
խողովակներ, փոխարկիչներ. ռադիոսարքեր. կապի 
սարքավորանք. ակնոցներ. արեւապաշտպան 
ակնոցներ. խաղեր կոմպակտ սկավառակների 
վրա. մասեր եւ կցամասեր բոլոր վերոնշյալ ապ-
րանքների համար`ընդգրկված այս դասում.

դաս 12. տրասպորտային միջոցներ. ցա-
մաքով, ջրով կամ օդով տեղաշարժվող ապա-
րատներ. տրասպորտային միջոցներ հողային
աշխատանքների, հողի լավորակման, շինարա-
րության, նյութերի մշակման, հանքային գործերի, 
ճանապարհների շինարարության եւ սալարկման, 
գյուղատնտեսության եւ անտառային տնտեսության 
համար. երկժանի բեռնիչներ. սարքավորումներ
բեռների փոխադրման համար. լոկոմոտիվներ. 
գյուղատնտեսական տրակտորներ. շարժիչներ 
վերգետյա տրասպորտային միջոցների համար. 
փոխանցիչներ վերգետյա տրանսպորտային միջոց-
ների համար. կառուցվածքային, նորոգման եւ 
պահեստային մասեր բոլոր վերոնշյալ ապրանքների 
համար.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. կառավարում 
եւ խորհրդատվություն գործարարության աս-
պարեզում. գործնական տեղեկությունների տրա-
մադրում. արտադրանքի տարածման գործառ-
նությունների կառավարում. խորհրդատվություն 
լոգիստիկայի գործարարության ասպարեզում՝ 
մատակարարման շղթաների կառավարման հա-
մար, մասնավորապես՝ պայմանագրերով լոգիս-
տիկայի բնագավառում ծառայությունների 
տրամադրում եւ խորհրդատվություն պատվեր-
ների կառավարման, նյութատեխնիկական մա-
տա կարարման, արտադրանքի տարածման 
գործառնությունների կառավարման եւ երրորդ 
անձանց համար կոմպլեքսային (ամբողջական) 
լոգիստիկական լուծումների մշակման եւ կառա-
վարման բնագավառում՝ ընդգրկված դաս 35-
ում. մարկետինգային ծառայություններ. տեղե-
կատվության հավաքում եւ կանոնակարգում 
տվյալների համակարգչային բազաներից. համա-
կարգչայնացված տվյալների բազաների կառա-
վարում եւ կոմպիլյացիա. վաճառքի կետերի եւ 
վարձույթի ծառայություններ. օն-լայն մանրածախ 
առեւտուր. մանրածախ առեւտուր. տվյալների 
համակարգչային բազաների տրամադրում` որոն-
ման հնարավորությամբ, վեբ կայքերի եւ օն-լայն 
տեղեկատվական ծառայությունների տրամա-
դրում` վերաբերող առեւտրին, վարձակալության 
տրամադրմանը, ֆինանսավորմանը, շարժիչների, 
էներգիայի արտադրման սարքավորանքների, 
տրասպորտային միջոցների, հողային աշխա-
տանքների, հողի լավորակման, նյութերի մշակ-
ման, շինարարության, հանքային գործերի, 
ճանապարհների շինարարության եւ սալարկման, 
գյուղատնտեսության եւ անտառային տնտե-
սության համար սարքերի, մեքենաների եւ
սարքավորանքների վերանորոգմանը եւ սպա-
սարկմանը.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր-
ծառնություններ. ֆինանսավորում. ֆինանսա-
կան կառավարում. արժեթղթերի թողարկում, 
այդ թվում արժեթղթերի թողարկում որպես 
պարտքի հանձնառություն. կապիտալ ներ-
դրումներ. ապահովագրության ծառայություն-
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ներ. վարկավորում, վարկերի սպասարկում. 
երաշխիքային սպասարկում, երաշխիքի տրա-
մադրում, երաշխավորված սպասարկում.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-
քավորումների տեղակայում. շարժիչների, էլեկ-
տրաէներգիայի արտադրման սարքավորանք-
ների, տրասպորտային միջոցների, հողային 
աշխատանքների, հողի լավորակման, նյու-
թերի մշակման, շինարարության, հանքային 
գործերի, ճանապարհների շինարարության եւ 
սալարկման, գյուղատնտեսության եւ անտառային 
տնտեսության համար սարքերի, մեքենաների
եւ սարքավորանքների եւ բոլոր վերոնշյալ ապ-
րանքների սարքերի եւ կառավարման բլոկ-
ների սպասարկում, խնամք եւ վերանորոգում. 
մեքենայական սարքավորումների տեղակայում, 
նորոգում եւ տեխնիկական սպասարկում. հո-
ղային աշխատանքների, հողի լավորակման, 
նյութերի մշակման, շինարարության, հանքային 
գործերի, ճանապարհների շինարարության եւ 
սալարկման, գյուղատնտեսության եւ անտառային 
տնտեսության համար տրասպորտային միջոց-
ների, սարքերի, մեքենաների եւ սարքավորանք-
ների վարձույթ, էլեկտրաէներգիայի արտադրման 
սարքավորանքների վարձույթ. շարժիչների, փո-
խանցիչների, ուժային փոխանցիչների դետալ-
ների, էներգաբլոկների, հողային աշխատանքների, 
հողի լավորակման համար վերգետնյա տրանսպոր-
տային միջոցների, նյութերի մշակման մեքենա-
ների եւ սարքավորանքների, գյուղատնտեսա-
կան մեքենաների եւ սարքավորանքների, շինա-
րարական սարքավորանքների, ճանապարհ-
ների շինարարության եւ սալարկման սարքավո-
րանքների, բոլոր վերոնշյալ ապրանքների էլեկ-
տրոնային բաղադրամասերի եւ կենցաղային 
էլեկտրոնիկայի վերահավաքում, վերականգնում, 
արդիականացում. 

դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական 
ծառայություններ եւ հետազոտություններ եւ 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումներ եւ հետազոտություն-
ներ. համակարգչային ապարատների եւ ծրա-
գրերի մշակում եւ կատարելագործում. համա-
կարգչային ծառայություններ. տեխնիկական 
եւ ճարտարագիտական խորհրդատվություն. 
համակարգիչների համար ծրագրերի կազմում. 
ծրագրային օն-լայն (ոչ բեռնվող) ապահովում. 
համակարգչայնացված տեղեկատվական համա-

կարգերի նախագծում. շարժիչների, մեքենաների
եւ սարքավորանքների տեստավորում եւ ստուգում. 
հողային աշխատանքների, հողի լավորակման, 
նյութերի մշակման, շինարարության, հանքային 
գործերի, ճանապարհների շինարարության եւ 
սալարկման, գյուղատնտեսության եւ անտառային 
տնտեսության համար տրանսպորտային միջոց-
ների, սարքերի, մեքենաների եւ սարքավորանք-
ների, շարժիչների, էլեկտրաէներգիայի արտա-
դրման սարքավորանքների, աշխատանքային 

հրապարակների, մեքենաների եւ սարքավորանք-

ների հավաքակայանների, բեռնատար ավտո-

մեքենաների, բեռնատար տրանսպորտային 

միջոցների, մեքենաների եւ սարքավորանք-

ների հավաքակայանների եւ մեքենաների եւ

սարքավորանքների համակարգչային ցան-
ցերի եւ ինտերնետի միջոցով կառավարման
տեստավորման վերահսկում, կառավարում, 
ախտորոշում, տրամաչափում եւ օպերատիվ 
հսկո ղություն (մոնիտորինգ). մեքենա ների
եւ սարքավորանքների կառավարում համա-
կարգչային ցանցերի եւ ինտերնետի միջոցով. 
հողային աշխատանքների, հողի լավորակման, 
նյութերի մշակման, շինարարության, հանքա-
յին գործերի, ճանապարհների շինարարության 
եւ սալարկման, գյուղատնտեսության եւ ան-
տառային տնտեսության համար շարժիչների, 
էլեկտրաէներգիայի արտադրման սարքավո-
րանք ների,  տրանսպորտային միջոցների, 
սարքերի, մեքենաների եւ սարքավորանքների 

հեռահսկողություն եւ հեռակառավարում համա-

կարգ չային ցանցերի եւ ինտերնետի մի ջո-

ցով. տվյալների հավաքում եւ վերլուծություն 

համակարգչային ցանցերի եւ ինտերնետի միջո-

ցով. համակարգչային ապարատների եւ ծրագրերի 

ապահովման անսարքությունների վերացում: 

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20070713 (111) 13567
(220) 26.06.2007 (151) 27.12.2008
 (181) 26.06.2017
(730) Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(540) 
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(511) (510)
դաս. 7 մեքենաներ եւ հաստոցներ. շար-

ժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատեսվածների). 
կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ եւ փոխանցման 
տարրեր (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատեսվածների). 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. մեքենաներ եւ սարքա-
վորումներ հողային աշխատանքների, հողի լավո-
րակման, նյութերի մշակման, շինարարության, 
հանքային գործերի, ճանապարհների շինարա-
րության եւ սալարկման, անտառային տնտե-
սության համար եւ մասեր, հարմարանքներ եւ 
կախովի սարքավորանքներ բոլոր վերոնշյալ ապ-
րանքների համար. գյուղատնտեսական մեքե-
նաներ եւ մասեր, հարմարանքներ եւ կախովի 
սարքավորանքներ դրանց համար. շարժիչներ 
արդյունաբերությունում, նավագնացությունում եւ 
նավաշինարարությունում եւ այլ բնագավառներում 
օգտագործելու համար եւ մասեր դրանց համար. 
շարժիչներ գեներատորների եւ գեներատորային 
տեղակայանքների համար եւ մասեր դրանց հա-
մար. յուղի, վառելիքի եւ օդի զտիչներ մոտոր-
ների եւ շարժիչների համար՝ ընդգրկված դաս 7-
ում. գեներատորներ եւ գեներատորային տեղա-
կայանքներ էլեկտրամատակարարման համար.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ-
խական, օպտիկական, կշռման, չափման, ազ-
դա նշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան եւ ուսուցման սարքեր եւ գործիքներ. 
էլեկտրա կանության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր եւ գործիքներ. ձայ-
նի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման, վեր-
արտադրման սարքեր. տեղեկակիրներ` ներառ-
ված այս դասում, այդ թվում մագնիսական. 
ձայնագրման սկավառակներ. հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ եւ
համակարգիչներ. Էլեկտրական եւ էլեկտրոնային 
ապարատուրա, սարքեր, սարքավորումներ եւ 
գործիքներ. չափման եւ տեստավորման սարքեր 
եւ գործիքներ. դիտարկման եւ վերահսկման 
ապարատուրա եւ ցուցասարքեր. ախտորոշման 
սարքեր եւ գործիքներ. ճնշման եւ ջերմաստիճանի 
ցուցիչներ, չափիչներ եւ տվիչներ. համակարգչային 
սարքավորումներ եւ համակարգչային ծրագրա-
յին արտադրանք. կառավարման սարքեր. օպե-

րատորական ինտերֆեյսներ. անվտանգություն 
ապահովող սարքավորումներ. սարքավորումներ, 
սարքավորանքներ եւ սարքեր նավագնացական 
գլոբալ համակարգերի եւ դիրքի որոշման հա-
մար. շարժիչների, էներգիա արտադրող սարքա-
վորումների, արտաճանապարհային բեռնատար 
ավտոմեքենաների, տրանսպորտային միջոցների, 
հողային աշխատանքների, հողի լավորակման, 
նյութերի մշակման, շինարարության, հանքային 
գործերի, ճանապարհների շինարարության եւ 
սալարկման, գյուղատնտեսության եւ անտա-
ռային տնտեսության համար մեքենաների եւ
սարքավորումների հեռակառավարման, վերա-
հսկման եւ դիտարկման սարքավորումներ. կուտա-
կիչներ եւ լիցքավորման սարքեր. մալուխներ, 
մալուխահաղորդալարեր, ձայնահաղորդալա-
րեր, մայրուղային գծեր, մեկուսիչ խողովակներ, 
փոխարկիչներ. ռադիոսարքեր. կապի սարքա-
վորանք. ակնոցներ. արեւապաշտպան ակնոցներ. 
խաղեր կոմպակտ սկավառակների վրա. մասեր 
եւ կցամասեր բոլոր վերոնշյալ ապրանքների 
համար`ընդգրկված այս դասում.

դաս 12. տրասպորտային միջոցներ. ցամա-
քով, ջրով կամ օդով տեղաշարժվող ապա-
րատներ. տրասպորտային միջոցներ հողային
աշխատանքների, հողի լավորակման, շինարա-
րության, նյութերի մշակման, հանքային գործերի, 
ճանապարհների շինարարության եւ սալարկման, 
գյուղատնտեսության եւ անտառային տնտեսու-
թյան համար. երկժանի բեռնիչներ. սարքավորում-
ներ բեռների փոխադրման համար. լոկոմոտիվներ. 
գյուղատնտեսական տրակտորներ. շարժիչներ 
վերգետյա տրասպորտային միջոցների համար. 
փոխանցիչներ վերգետյա տրանսպորտային միջոց-
ների համար. կառուցվածքային, նորոգման եւ 
պահեստային մասեր բոլոր վերոնշյալ ապրանքների 
համար.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. կառավարում 
եւ խորհրդատվություն գործարարության ասպա-
րեզում. գործնական տեղեկությունների տրա-
մադրում. արտադրանքի տարածման գործառ-
նությունների կառավարում. խորհրդատվություն 
լոգիստիկայի գործարարության ասպարեզում՝ 
մատակարարման շղթաների կառավարման 
համար, մասնավորապես՝ պայմանագրերով 
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լոգիստիկայի բնագավառում ծառայությունների 
տրամադրում եւ խորհրդատվություն պատվեր-
ների կառավարման, նյութատեխնիկական 
մատակարարման, արտադրանքի տարածման 
գործառնությունների կառավարման եւ երրորդ 
անձանց համար կոմպլեքսային (ամբողջական) 
լոգիստիկական լուծումների մշակման եւ կա-
ռավարման բնագավառում՝ ընդգրկված դաս 
35-ում. մարկետինգային ծառայություններ. 
տեղեկատվության հավաքում եւ կանոնակարգում 
տվյալների համակարգչային բազաներից. համա-
կարգչայնացված տվյալների բազաների կառա-
վարում եւ կոմպիլյացիա. վաճառքի կետերի եւ 
վարձույթի ծառայություններ. օն-լայն մանրածախ 
առեւտուր. մանրածախ առեւտուր. տվյալների 
համակարգչային բազաների տրամադրում` որոն-
ման հնարավորությամբ, վեբ կայքերի եւ օն-լայն 
տեղեկատվական ծառայությունների տրամա-
դրում` վերաբերող առեւտրին, վարձակալության 
տրամադրմանը, ֆինանսավորմանը, շարժիչների, 
էներգիայի արտադրման սարքավորանքների, 
տրասպորտային միջոցների, հողային աշխա-
տանքների, հողի լավորակման, նյութերի մշակ-
ման, շինարարության, հանքային գործերի, 
ճանապարհների շինարարության եւ սալարկման, 
գյուղատնտեսության եւ անտառային տնտե-
սության համար սարքերի, մեքենաների եւ
սարքավորանքների վերանորոգմանը եւ սպա-
սարկմանը.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ. ֆինանսավորում. ֆինան-
սական կառավարում. արժեթղթերի թողարկում, 
այդ թվում արժեթղթերի թողարկում որպես 
պարտքի հանձնառություն. կապիտալ ներդրում-
ներ. ապահովագրության ծառայություններ. 
վարկավորում, վարկերի սպասարկում. երաշ-
խիքային սպասարկում, երաշխիքի տրամադրում, 
երաշխավորված սպասարկում.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-
քա վորումների տեղակայում. շարժիչների, 
էլեկտրաէներգիայի արտադրման սարքավո-
րանքների, տրասպորտային միջոցների, հո-
ղային աշխատանքների, հողի լավորակման, 
նյութերի մշակման, շինարարության, հանքային 
գործերի, ճանապարհների շինարարության եւ 
սալարկման, գյուղատնտեսության եւ անտառային 

տնտեսության համար սարքերի, մեքենաների
եւ սարքավորանքների եւ բոլոր վերոնշյալ ապ-
րանքների սարքերի եւ կառավարման բլոկ-
ների սպասարկում, խնամք եւ վերանորոգում. 
մեքենայական սարքավորումների տեղակայում, 
նորոգում եւ տեխնիկական սպասարկում. հո-
ղային աշխատանքների, հողի լավորակման, 
նյութերի մշակման, շինարարության, հանքային 
գործերի, ճանապարհների շինարարության եւ 
սալարկման, գյուղատնտեսության եւ անտառային 
տնտեսության համար տրասպորտային միջոցների, 
սարքերի, մեքենաների եւ սարքավորանքների
վարձույթ, էլեկտրաէներգիայի արտադրման 
սարքավորանքների վարձույթ. շարժիչների, 
փոխանցիչների, ուժային փոխան ցիչների 
դետալների, էներգաբլոկների, հողային աշխա-
տանքների, հողի լավորակման համար վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների, նյութերի մշակման 
մեքենաների եւ սարքավորանքների, գյուղա-
տնտեսական մեքենաների եւ սարքավորանք-
ների, շինարարական սարքավորանքների, ճանա-
պարհների շինարարության եւ սալարկման սար-
քավորանքների, բոլոր վերոնշյալ ապրանքների 
էլեկտրոնային բաղադրամասերի եւ կենցաղային 
էլեկտրոնիկայի վերահավաքում, վերականգնում, 
արդիականացում. 

դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական ծա-
ռայություններ եւ հետազոտություններ եւ դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ եւ հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների եւ ծրագրերի մշակում 
եւ կատարելագործում. համակարգչային ծառա-
յություններ. տեխնիկական եւ ճարտարագիտա-
կան խորհրդատվություն. համակարգիչների 
համար ծրագրերի կազմում. ծրագրային օն-լայն 
(ոչ բեռնվող) ապահովում. համակարգչայնացված 
տեղեկատվական համակարգերի նախագծում. 
շարժիչների, մեքենաների եւ սարքավորանք-
ների տեստավորում եւ ստուգում. հողային աշխա-
տանքների, հողի լավորակման, նյութերի մշակ-
ման, շինարարության, հանքային գործերի, 
ճանապարհների շինարարության եւ սալարկման, 
գյուղատնտեսության եւ անտառային տնտեսու-
թյան համար տրանսպորտային միջոցների, 
սարքերի, մեքենաների եւ սարքավորանքնե-
րի, շարժիչների, էլեկտրաէներգիայի արտա-
դրման սարքավորանքների, աշխատանքա-
յին հրապարակների, մեքենաների եւ սար-
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քավորանքների հավաքակայանների, բեռնա-
տար ավտոմեքենաների, բեռնատար տրանս-
պորտային միջոցների, մեքենաների եւ սարքա-
վորանքների հավաքակայանների եւ մեքենա-
ների եւ սարքավորանքների համակարգ չա-
յին ցանցերի եւ ինտերնետի միջոցով կառա-
վարման տեստավորման վերահսկում, կառա-
վարում, ախտորոշում, տրամաչափում եւ օպե-
րատիվ հսկողություն (մոնիտորինգ). մեքենանե-
րի եւ սարքավորանքների կառավարում համա-
կարգչային ցանցերի եւ ինտերնետի միջոցով. 
հողային աշխատանքների, հողի լավորակման, 
նյութերի մշակման, շինարարության, հանքային 
գործերի, ճանապարհների շինարարության եւ 
սալարկման, գյուղատնտեսության եւ անտառային 
տնտեսության համար շարժիչների, էլեկտրա-
էներգիայի արտադրման սարքավորանքների,  
տրանսպորտային միջոցների, սարքերի, մեքենա-
ների եւ սարքավորանքների հեռահսկողություն 
եւ հեռակառավարում համակարգչային ցանցերի 
եւ ինտերնետի միջոցով. տվյալների հավաքում 
եւ վերլուծություն համակարգչային ցանցերի եւ 
ինտերնետի միջոցով. համակարգչային ապա-
րատների եւ ծրագրերի ապահովման անսար-
քությունների վերացում:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20070714 (111) 13568
(220) 26.06.2007 (151) 27.12.2008
 (181) 26.06.2017
(730) Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(540) 

(511) (510)
դաս. 7 մեքենաներ եւ հաստոցներ. շար-

ժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատեսվածների). 
կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ եւ փոխանցման 
տարրեր (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատեսվածների). 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. մեքենաներ եւ սարքա-
վորումներ հողային աշխատանքների, հողի լավո-
րակման, նյութերի մշակման, շինարարության, 
հանքային գործերի, ճանապարհների շինարա-

րության եւ սալարկման, անտառային տնտե-
սության համար եւ մասեր, հարմարանքներ եւ 
կախովի սարքավորանքներ բոլոր վերոնշյալ ապ-
րանքների համար. գյուղատնտեսական մեքե-
նաներ եւ մասեր, հարմարանքներ եւ կախովի 
սարքավորանքներ դրանց համար. շարժիչներ 
արդյունաբերությունում, նավագնացությունում եւ 
նավաշինարարությունում եւ այլ բնագավառներում 
օգտագործելու համար, եւ մասեր դրանց համար. 
շարժիչներ գեներատորների եւ գեներատորա-
յին տեղակայանքների համար եւ մասեր դրանց 
համար. յուղի, վառելիքի եւ օդի զտիչներ մոտոր-
ների եւ շարժիչների համար՝ ընդգրկված դաս 
7-ում. գեներատորներ եւ գեներատորային 
տեղակայանքներ էլեկտրամատակարարման 
համար.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխա-
կան, օպտիկական, կշռման, չափման, ազդա-
նշանման, հսկման (ստուգման), փրկության եւ 
ուսուցման սարքեր եւ գործիքներ. էլեկտրա-
կանության հաղորդման, միացման, փոխա-
կերպման, կուտակման, կարգավորման կամ 
վերահսկման սարքեր եւ գործիքներ. ձայնի 
կամ պատկերի գրառման, հաղորդման, վերար-
տադրման սարքեր. տեղեկակիրներ` ներառված 
այս դասում, այդ թվում մագնիսական. ձայնա-
գրման սկավառակներ. հաշվիչ մեքենաներ, տե-
ղեկատվության մշակման սարքավորումներ եւ 
համակարգիչներ. Էլեկտրական եւ էլեկտրոնա-
յին ապարատուրա, սարքեր, սարքավորումներ եւ 
գործիքներ. չափման եւ տեստավորման սարքեր 
եւ գործիքներ. դիտարկման եւ վերահսկման 
ապարատուրա եւ ցուցասարքեր. ախտորոշման 
սարքեր եւ գործիքներ. ճնշման եւ ջերմաստիճանի 
ցուցիչներ, չափիչներ եւ տվիչներ. համակարգչա-
յին սարքավորումներ եւ համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանք. կառավարման սարքեր. օպե-
րատորական ինտերֆեյսներ. անվտանգություն 
ապահովող սարքավորումներ. սարքավորումներ, 
սարքավորանքներ եւ սարքեր նավագնացական 
գլոբալ համակարգերի եւ դիրքի որոշման համար. 
շարժիչների, էներգիա արտադրող սարքավորում-
ների, արտաճանապարհային բեռնատար ավտո-
մեքենաների, տրանսպորտային միջոցների, հողայ-
ին աշխատանքների, հողի լավորակման, նյութերի 
մշակման, շինարարության, հանքային գործերի, 
ճանապարհների շինարարության եւ սալարկման, 
գյուղատնտեսության եւ անտառային տնտեսու-
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թյան համար մեքենաների եւ սարքավորումների
հեռակառավարման, վերահսկման եւ դիտարկման 
սարքավորումներ. կուտակիչներ եւ լիցքավորման 
սարքեր. մալուխներ, մալուխահաղորդալարեր, 
ձայնահաղորդալարեր, մայրուղային գծեր, մեկուսիչ
խողովակներ, փոխարկիչներ. ռադիոսարքեր. 
կապի սարքավորանք. ակնոցներ. արեւապաշտ-
պան ակնոցներ. խաղեր կոմպակտ սկավառակ-
ների վրա. մասեր եւ կցամասեր բոլոր վերոնշյալ 
ապրանքների համար`ընդգրկված այս դասում.

դաս 12. տրասպորտային միջոցներ. ցա-
մաքով, ջրով կամ օդով տեղաշարժվող ապա-
րատներ. տրասպորտային միջոցներ հողային
աշխատանքների, հողի լավորակման, շինարա-
րության, նյութերի մշակման, հանքային գործերի, 
ճանապարհների շինարարության եւ սալարկման, 
գյուղատնտեսության եւ անտառային տնտեսու-
թյան համար. երկժանի բեռնիչներ. սարքավորում-
ներ բեռների փոխադրման համար. լոկոմոտիվներ. 
գյուղատնտեսական տրակտորներ. շարժիչներ 
վերգետյա տրասպորտային միջոցների համար. 
փոխանցիչներ վերգետյա տրանսպորտային միջոց-
ների համար. կառուցվածքային, նորոգման եւ 
պահեստային մասեր բոլոր վերոնշյալ ապրանք-
ների համար.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. կառավա-
րում եւ խորհրդատվություն գործարարության 
ասպարեզում. գործնական տեղեկությունների 
տրամադրում. արտադրանքի տարածման գործառ-
նությունների կառավարում. խորհրդատվություն 
լոգիստիկայի գործարարության ասպարեզում՝ 
մատակարարման շղթաների կառավարման 
համար, մասնավորապես՝ պայմանագրերով լո-
գիստիկայի բնագավառում ծառայությունների 
տրամադրում եւ խորհրդատվություն պատվեր-
ների կառավարման, նյութատեխնիկական մա-
տակարարման, արտադրանքի տարածման գոր-
ծառնությունների կառավարման եւ երրորդ 
անձանց համար կոմպլեքսային (ամբողջական) 
լոգիստիկական լուծումների մշակման եւ կառա-
վարման բնագավառում՝ ընդգրկված դաս 35-
ում. մարկետինգային ծառայություններ. տեղե-
կատվության հավաքում եւ կանոնակարգում 
տվյալների համակարգչային բազաներից. համա-
կարգչայնացված տվյալների բազաների կառա-

վարում եւ կոմպիլյացիա. վաճառքի կետերի եւ 
վարձույթի ծառայություններ. օն-լայն մանրածախ 
առեւտուր. մանրածախ առեւտուր. տվյալների հա-
մակարգչային բազաների տրամադրում` որոնման 
հնարավորությամբ, վեբ կայքերի եւ օն-լայն տեղե-
կատվական ծառայությունների տրամադրում` 
վերաբերող առեւտրին, վարձակալության տրա-
մադրմանը, ֆինանսավորմանը, շարժիչների, 
էներգիայի արտադրման սարքավորանքների, 
տրասպորտային միջոցների, հողային աշխա-
տանքների, հողի լավորակման, նյութերի մշակ-
ման, շինարարության, հանքային գործերի, ճանա-
պարհների շինարարության եւ սալարկման, գյուղա-
տնտեսության եւ անտառային տնտեսության համար 
սարքերի, մեքենաների եւ սարքավորանքների
վերանորոգմանը եւ սպասարկմանը.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառնու-
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործառ-
նություններ. ֆինանսավորում. ֆինանսական 
կառավարում. արժեթղթերի թողարկում, այդ 
թվում արժեթղթերի թողարկում որպես պարտ-
քի հանձնառություն. կապիտալ ներդրում-
ներ. ապահովագրության ծառայություններ. 
վարկավորում, վարկերի սպասարկում. երաշ-
խիքային սպասարկում, երաշխիքի տրամադրում, 
երաշխավորված սպասարկում.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-
քավորումների տեղակայում. շարժիչների, էլեկ-
տրաէներգիայի արտադրման սարքավորանք-
ների, տրասպորտային միջոցների, հողային 
աշխատանքների, հողի լավորակման, նյութերի 
մշակման, շինարարության, հանքային գործերի, 
ճանապարհների շինարարության եւ սալարկ-
ման, գյուղատնտեսության եւ անտառային 
տնտեսության համար սարքերի, մեքենաների
եւ սարքավորանքների եւ բոլոր վերոնշյալ ապ-
րանքների սարքերի եւ կառավարման բլոկների 
սպասարկում, խնամք եւ վերանորոգում. մեքե-
նայական սարքավորումների տեղակայում, նորո-
գում եւ տեխնիկական սպասարկում. հողա-
յին աշխատանքների, հողի լավորակման, նյու-
թերի մշակման, շինարարության, հանքային 
գործերի, ճանապարհների շինարարության եւ 
սալարկման, գյուղատնտեսության եւ անտառա-
յին տնտեսության համար տրասպորտային մի-
ջոցների, սարքերի, մեքենաների եւ սարքա-
վորանքների վարձույթ, էլեկտրաէներգիայի 
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արտադրման սարքավորանքների վարձույթ. 
շարժիչների, փոխանցիչների, ուժային փոխան-
ցիչների դետալների, էներգաբլոկների, հողա-
յին աշխատանքների, հողի լավորակման հա-
մար վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների, 
նյութերի մշակման մեքենաների եւ սարքա-
վորանքների, գյուղատնտեսական մեքենա-
ների եւ սարքավորանքների, շինարարական 
սարքավորանքների, ճանապարհների շինա-
րարության եւ սալարկման սարքավորանք-
ների, բոլոր վերոնշյալ ապրանքների էլեկ-
տրոնային բաղադրամասերի եւ կենցաղային 
էլեկտրոնիկայի վերահավաքում, վերականգնում, 
արդիականացում. 

դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական ծա-
ռայություններ եւ հետազոտություններ եւ դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ եւ հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների եւ ծրագրերի մշակում 
եւ կատարելագործում. համակարգչային ծառա-
յություններ. տեխնիկական եւ ճարտարագիտա-
կան խորհրդատվություն. համակարգիչների 
համար ծրագրերի կազմում. ծրագրային օն-լայն 
(ոչ բեռնվող) ապահովում. համակարգչայնացված 
տեղեկատվական համակարգերի նախագծում. 
շարժիչների, մեքենաների եւ սարքավորանք-
ների տեստավորում եւ ստուգում. հողային աշ-
խատանքների, հողի լավորակման, նյութերի 
մշակման, շինարարության, հանքային գործերի, 
ճանապարհների շինարարության եւ սալարկման, 
գյուղատնտեսության եւ անտառային տնտեսու-
թյան համար տրանսպորտային միջոցների, 
սարքերի, մեքենաների եւ սարքավորանքների, 
շարժիչների, էլեկտրաէներգիայի արտադրման 
սարքավորանքների, աշխատանքային հրապա-
րակների, մեքենաների եւ սարքավորանքների
հավաքակայանների, բեռնատար ավտոմեքենա-
ների, բեռնատար տրանսպորտային միջոցների, 
մեքենաների եւ սարքավորանքների հավաքակա-
յանների եւ մեքենաների եւ սարքավորանքների
համակարգչային ցանցերի եւ ինտերնետի միջո-
ցով կառավարման տեստավորման վերահսկում, 
կառավարում, ախտորոշում, տրամաչափում եւ 
օպերատիվ հսկողություն (մոնիտորինգ). մեքե-
նաների եւ սարքավորանքների կառավարում 
համակարգչային ցանցերի եւ ինտերնետի միջոցով. 
հողային աշխատանքների, հողի լավորակման, 

նյութերի մշակման, շինարարության, հանքային 
գործերի, ճանապարհների շինարարության եւ 
սալարկման, գյուղատնտեսության եւ անտառային 
տնտեսության համար շարժիչների, էլեկտրա-
էներգիայի արտադրման սարքավորանքների,  
տրանսպորտային միջոցների, սարքերի, մեքե-
նաների, եւ սարքավորանքների հեռահսկողություն 
եւ հեռակառավարում համակարգչային ցանցերի 
եւ ինտերնետի միջոցով. տվյալների հավաքում 
եւ վերլուծություն համակարգչային ցանցերի 
եւ ինտերնետի միջո ցով. համակարգչային 
ապարատների եւ ծրագրերի ապահովման 
անսարքությունների վերացում:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20071472 (111) 13569
(220) 28.12.2007 (151) 27.12.2008
 (181) 28.12.2017
(730) Էքս Հասիենդա Լոս Քամիչինես, Ս.Ա. դե 

Ց.Վ., MX
(540) 

(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, թեքիլա, 
թեքիլայի լիկյորներ, ալկոհոլային կոկտեյլներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20071473 (111) 13570

(220) 28.12.2007 (151) 27.12.2008

 (181) 28.12.2017

(730) Էքս Հասիենդա Լոս Քամիչինես, Ս.Ա. դե 
Ց.Վ., MX
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(540) 

(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, թեքիլա, 

թեքիլայի լիկյորներ, ալկոհոլային կոկտեյլներ։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20071474 (111) 13571

(220) 28.12.2007 (151) 27.12.2008

 (181) 28.12.2017

(730) Էքս Հասիենդա Լոս Քամիչինես, Ս.Ա. դե 

Ց.Վ., MX

(540) 

(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, թեքիլա, 

թեքիլայի լիկյորներ, ալկոհոլային կոկտեյլներ։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080178 (111) 13572
(220) 04.03.2008 (151) 27.12.2008
 (181) 04.03.2018
(730) “Լեռնատուն” առողջարանային համալիր 

ՍՊԸ, Երեւան, Պուշկինի 21 շենք, բն. 3, AM
(540) 

(526) “ԱԾԻԿ” եւ “ATSIK” բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

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

(511) (510)
դաս 31. ածիկ։

____________________

(210) 20080180 (111) 13573

(220) 04.03.2008 (151) 27.12.2008

 (181) 04.03.2018

(730) Գրուփո Լեպիթիթ Ս.ր.լ., IT

(540) 

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

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20080202 (111) 13574
(220) 10.03.2008 (151) 27.12.2008
 (181) 10.03.2018
(730) “Լեռնատուն” առողջարանային համալիր 

ՍՊԸ, Երեւան, Պուշկինի 21 շենք, բն. 3, AM
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(540) 

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

(511) (510)
դաս 5. դիետիկ նյութեր բուժական նպա-

տակների համար, մանկական սնունդ.
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, չորաց-

ված եւ ջերմամշակման ենթարկված մթերքներ. 
դաս 30. հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրա-

վենիք.
դաս 31. ածիկ.
դաս 32. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր, 

օշարակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 43. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ։

____________________

(210) 20080203 (111) 13575
(220) 10.03.2008 (151) 27.12.2008
 (181) 10.03.2018
(730) “Լեռնատուն” առողջարանային համալիր 

ՍՊԸ, Երեւան, Պուշկինի 21 շենք, բն. 3, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ դարչնա-
գույն, շագանակագույն եւ կանաչ գունային 
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 5. դիետիկ նյութեր բուժական նպա-

տակների համար, մանկական սնունդ.

դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, չորաց-
ված եւ ջերմամշակման ենթարկված մթերքներ, 

դաս 30. հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրա-
վենիք.

դաս 31. ածիկ.
դաս 32. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր, 

օշարակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 43. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ։

____________________

(210) 20080453 (111) 13576
(220) 14.05.2008 (151) 27.12.2008
 (181) 14.05.2018
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(540) 

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

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20080491 (111) 13577
(220) 20.05.2008 (151) 27.12.2008
 (181) 20.05.2018
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(540) 

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

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20080492 (111) 13578
(220) 20.05.2008 (151) 27.12.2008
 (181) 20.05.2018
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(540) 

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

(740) Ա. Գալոյան
____________________
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(210) 20070167 (111) 13579
(220) 16.02.2007 (151) 29.12.2008
 (181) 16.02.2017
(730) “Ագապ-արդ” ՍՊԸ, Երեւան, 16-րդ թաղ., 28 

շ., բն. 91, AM
(540) 

(526) “ՕՐԱԹԵՐԹ” բառն ինքնուրույն պահպա-

նության օբյեկտ չէ։

(511) (510)

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 

այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-

թեր կազմարարական աշխատանքների համար. 

լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 

կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-

ղային նպատակների համար. պիտույքներ նկա-

րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ

գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 

կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 

ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 

պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 

որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 

տպագրական կլիշեներ. մասնավորապես թերթ, 

պարբերական, ամսագիր.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 

զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային 

միջոցառումների կազմակերպում. մասնավորապես 

խմբագրություն, հրատարակչություն։
____________________

(210) 20080559 (111) 13580
(220) 10.06.2008 (151) 29.12.2008
 (181) 10.06.2018
(730) “Նորվիկ” Ունիվերսալ Վարկային Կազմա-

կերպություն ՓԲԸ, Երեւան, Խանջյան 41, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ եւ մոխրա-
գույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-

կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր-
ծառնություններ։

____________________

(210) 20080572 (111) 13581
(220) 13.06.2008 (151) 29.12.2008
 (181) 13.06.2018
(730) “Փարաքար” գինու-կոնյակի տուն ՍՊԸ, 

Երեւան, Վ. Այգեկցու 8, AM
(540) 

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

ռությամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20080573 (111) 13582
(220) 13.06.2008 (151) 29.12.2008
 (181) 13.06.2018
(730) “Փարաքար” գինու-կոնյակի տուն ՍՊԸ, 

Երեւան, Վ. Այգեկցու 8, AM
(540) 
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(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, դեղին, 
շագանակագույն, սեւ, կապույտ, սպիտակ 
բաց եւ մուգ կանաչ, կարմիր գունային համակ-
ցությամբ։

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

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20080586 (111) 13583
(220) 16.06.2008 (151) 29.12.2008
 (181) 16.06.2018
(730) “Ջերմուկ գրուպ” ՓԲԸ, Ջերմուկ, Բարեկա-

մության 1, AM
(540) (554) 

(511) (510)

դաս 21. տարա.

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավորված 

ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 

ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպե-

լիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր. 

աղբյուրի ջուր։
____________________

(210) 20080587 (111) 13584
(220) 16.06.2008 (151) 29.12.2008
 (181) 16.06.2018
(730) “Ջերմուկ գրուպ” ՓԲԸ, Ջերմուկ, Բարեկա-

մության 1, AM
(540) 

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

(591) Նշանը պահպանվում է վարդագույն, երկ-
նագույն, սպիտակ, կարմիր, կապույտ, 
նարնջագույն, կանաչ եւ դեղին գունային 
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 32. աղբյուրի ջուր։

____________________

(210) 20080599 (111) 13585
(220) 17.06.2008 (151) 29.12.2008
 (181) 17.06.2018
(730) “Փարաքար” գինու-կոնյակի տուն ՍՊԸ, 

Երեւան, Վ. Այգեկցու 8, AM
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։
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(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, սեւ, շագանա-
կագույն, ոսկեգույն, նարնջագույն եւ կարմիր
գունային համակցությամբ։

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

ռությամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20080638 (111) 13586
(220) 25.06.2008 (151) 29.12.2008
 (181) 25.06.2018
(730) Արթուր Ղուկասյան Երեւան, Նալբանդյան 

փ., շ. 50, բն. 100, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 41. փառատոների կազմակերպում եւ 

անցկացում։

____________________

(210) 20080659 (111) 13587
(220) 27.06.2008 (151) 29.12.2008
 (181) 27.06.2018
(730) “Բիոնետ” ՍՊԸ, Երեւան, Բագրատունյաց 

25/27, բն. 62, AM
(540) 

(526) Բացի “FASTNET” բառից մնացած բոլոր 

գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 

օբյեկտներ չեն։

(511) (510)

դաս 38. ինտերնետ կապի մատակարար։
____________________

(210) 20080672 (111) 13588
(220) 03.07.2008 (151) 29.12.2008
 (181) 03.07.2018
(730) “Մեդսիստ” ՍՊԸ, Երեւան, Հր. Ներսիսյան 

12/6, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կանաչ, 
երկնագույն եւ սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 44. բժշկական ծառայությունների մա-

տուցում։
____________________

(210) 20081226 (111) 13589
(220) 18.11.2008 (151) 29.12.2008
 (181) 18.11.2018
(730) “Ֆուլ Հաուզ” ՍՊԸ, Երեւան, Մոսկովյան 

31, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 28. խաղեր եւ խաղալիքներ. մարմնամար-

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

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

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

____________________
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(210) 20081227 (111) 13590
(220) 18.11.2008 (151) 29.12.2008
 (181) 18.11.2018
(730) “Ֆուլ Հաուզ” ՍՊԸ, Երեւան, Մոսկովյան 

31, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 28. կանխավճարով աշխատող խաղային 

ավտոմատներ։
____________________

(210) 20081228 (111) 13591

(220) 18.11.2008 (151) 29.12.2008

 (181) 18.11.2018

(730) “Ֆուլ Հաուզ” ՍՊԸ, Երեւան, Մոսկովյան 

31, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 28. խաղեր եւ խաղալիքներ. մարմնամար-

զական եւ սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 

այլ դասերում. տոնածառի զարդեր։

____________________

(210) 20081229 (111) 13592

(220) 18.11.2008 (151) 29.12.2008

 (181) 18.11.2018

(730) “Ֆուլ Հաուզ” ՍՊԸ, Երեւան, Մոսկովյան 

31, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 28. խաղեր եւ խաղալիքներ. մարմնա-

մարզական եւ սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված 

չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր։
____________________

(210) 20080305 (111) 13593
(220) 03.04.2008 (151) 12.01.2009
 (181) 03.04.2018
(730) Նեբանկովսկայա Կրեդիտնայա Օրգանի-

զացիա Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
“Լիդեր”, RU

(540) 

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

(511) (510)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-

կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ, այդ թվում դրամական գործառ-
նությաններ, որոնք կատարվում են լիազորված 
անձերի կողմից. անշարժ գույքի հետ կապ-
ված գործառնություններ. ճանապար հային 
վճարագրերի թողարկում. վարկաքարտերի 
թողարկում. ներդրում, քլիրինգ. միջնորդություն. 
հաշվեքարտերով սպասարկում. վարկաքար-
տերով սպասարկում. դրամական միջոցների
փոխանցում էլեկտրոնային հաշվարկների համա-
կարգում, մասնավորապես դրամական միջոց-
ների փոխանցում առանց հաշվի բաց ման. 
երաշխավորում. բորսային միջնորդություն. ան-
շարժ գույքի հետ կապված գործառնությունների 
միջնորդություն. հաշվանցման կենտրոններ. 
բանկային ծառայություններ

դաս 38. վճարումների հետ կապված տե-
ղեկատվության փոխանցում դրամական միջոց-
ների փոխանցման համակարգով առանց հաշ-
վի բացման. հեռահաղորդակցություն, այդ թվում 
ինտերնետ ցանցում ֆիզիկական անձանց մասին 
տեղեկությունների փոխանցում ապարատա-
ծրագրային կոմպլեքսի միջոցով (փաստաթղթերի 
պաշտպանված շրջանառություն). 

դաս 42. տեխնոլոգիական ծառայություն-
ներ եւ դրանց վերաբերող գիտական հետազո-
տություններ եւ մշակումներ. համակարգիչների 
տեխնիկական եւ ծրագրային ապահովման մշա-
կում եւ կատարելագործում։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________
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(210) 20080306 (111) 13594
(220) 03.04.2008 (151) 12.01.2009
 (181) 03.04.2018
(730) Նեբանկովսկայա Կրեդիտնայա Օրգա-

նիզացիա Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշ-
չեստվո “Լիդեր”, RU

(540) 

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

դաս 9. մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայ-
նագրման սկավառակներ. առեւտրի ավտոմատ-
ներ եւ կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման 
սարքավորումներ եւ համակարգիչներ. ծրագրեր 
համակարգիչների համար. համակարգչային ծրա-
գրեր (բեռնվող ծրագրային արտադրանք).

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում, այդ թվում ղե-
կավարող ընկերությունների եւ հոլդինգային 
ընկերությունների (մայր ընկերությունների) ծա-
ռայություններ. վարչարարական գործունեու-
թյուն գործարարության ասպարեզում. գրասենյա-
կային ծառայություններ. հեռահաղորդակցության 
ծառայությունների բաժանորդագրում երրորդ 
անձանց համար. ներմուծման-արտահանման 
գործակալություններ. առեւտրային տեղեկա-
տվության գործակալություններ. գովազդային գոր-
ծակալություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
գովազդի տեղադրման համար նախատեսված 
տարածքների վարձակալություն. աուդիտ. վարձ-
ման գործակալություններ. տվյալների ավտո-
մատացված բազաների վարում, այդ թվում 
անհատական տվյալների օպերատորի ծառա-
յություններ, անհատական տվյալների մշա-
կում վճարման համակարգերի անհատական 
տվյալների տեղեկատվական համակարգում. հաշ-
վապահական գրքերի վարում. ապրանքագրում 
(հաշիվների ուղարկում). ապրանքների ցուցադրում. 
հաղորդագրությունների գրառում. հասարակական 
կարծիքի ուսումասիրում. շուկայի ուսումնասիրում. 
գործարարական տեղեկատվություն. առեւտրա-
յին տեղեկատվություն եւ խորհրդատվություն 

սպառողների համար. հետազոտություններ 
գործարարության ասպարեզում. հետազոտու-
թյուններ մարկետինգի ասպարեզում. աշխա-
տակիցների հաստիքի կոմպլեկտա վորում. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման եւ կառավարման հարցերով. խորհրդա-
տվություն աշխատակիցների հաստիքի հար-
ցերով. գործարարության կազմակերպման 
խորհրդատվություն. գործարարության կառա-
վարման խորհրդատվություն. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության աս-
պարեզում. գովազդի մակետավորում. գոր-
ծերի կառավարում ստեղծագործական գոր-
ծարարության ասպարեզում. մամուլի տեսություն 
(ակնարկ). գովազդային նյութերի թարմացում. 
տեքստի մշակում. քարտուղարի սպասարկում. 
սղագրության սպասարկում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առեւտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. լրագրերի բաժանորդագրության 
կազմակերպում (երրորդ անձանց համար). 
առեւտրական տոնավաճառների կազմակերպում 
առեւտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
ցուցափեղկերի ձեւավորում. առեւտրային գոր-
ծունեության գնահատում. անտառի գնահատում. 
բրդի գնահատում. վճարման փաստաթղթերի 
պատրաստում. համակարգչային ֆայլերում 
տեղեկատվության որոնում (երրորդ անձանց 
համար). երաշխավորների որոնում. աջակցու-
թյուն գործարարության կառավարմանը. աջակ-
ցություն առեւտրային կամ արդյունաբերա-
կան ձեռնարկությունների կառավարմանը. ապ-
րանքների ներկայացում բոլոր մեդիա (ձայնա-
հեռա– տեսա  հաղորդակցության համակցության) 
միջոցներով մանրածախ առեւտրի նպատակով. 
տնտեսական կանխատեսում. աճուրդային վաճառք. 
ապրանքների խթանում (երրորդ անձանց համար). 
գրասենյակային սարքավորանքի եւ ապարատների 
վարձույթ. գովազդային ժամանակի վարձույթ բոլոր 
զանգվածային լրատվամիջոցներում. գովազդային 
նյութերի վարձույթ. առեւտրային ավտոմատների 
վարձույթ. լուսապատճենման սարքավորանքի 
վարձույթ. գովազդային տեքստերի հրապարակում. 
մեքենագրական աշխատանքներ. ռադիոգովազդ. 
ազդագրերի փակցնում. նմուշների տարածում. 
գովազդային նյութերի տարածում. գովազդային 
տեքստերի խմբագրում. գովազդ. օն-լայն գովազդ 
համակարգչային ցանցում. գովազդ փոստով. 
հեռուստատեսային գովազդ. փաստաթղթերի 
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վերարտադրում. վիճագրական տվյալների հա-
վաքում եւ ներկայացում. տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային բազա-
ներում. տեղեկություններ գործնական գործարք-
ների մասին. տվյալների համակարգչային բա-
զաներում տեղեկատվության համակարգում. հար-
կային հայտարարագրերի կազմում. հաշիվների 
մասին հաշվետվությունների կազմում. լրագրերում 
գովազդային խորագերի կազմում. հոգեբանա-
կան տեստավորում աշխատանքի ընդունելիս. 
հյուրանոցային գործերի կառավարում. երրորդ ան-
ձանց համար ապրանքների եւ ծառայությունների 
լիցենզիաների առեւտրային կառավարում. գնում-
ների պատվերների մշակման գործընթացների 
կառավարում. ծառայություններ հասարակական 
հարաբերությունների ոլորտում. մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքների գովազդի 
կամ խթանման համար. ձեռնարկությունների 
տեղափոխման ծառայություններ. գների համե-
մատման ծառայություններ. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար (ապ-
րանքների գնում եւ ձեռնարկատերերին դրանցով 
ապահովում). ենթակապալառուի ծառայություններ 
կառավարման գծով (առեւտրային). հեռախոսային 
պատասխանիչների ծառայություններ (բացակա 
բաժանորդների համար). լուսապատճենում. 
գործնական փորձաքննություն.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային գոր-
ծառնություններ, այդ թվում դրամական գործառ-
նություններ, որոնք կատարվում են լիազորված 
անձերի կողմից. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ. ճանապարհային վճարա-
գրերի թողարկում. վարկաքարտերի թողար-
կում. ներդրում. քլիրինգ. միջնորդություն. հաշ-
վեքարտերով սպասարկում. վարկաքարտե-

րով սպասարկում. դրամական միջոցների փո-

խանցում էլեկտրոնային հաշվարկների համա-

կարգում, մասնավորապես դրամական միջոց-

ների փոխանցում առանց հաշվի բացման. երաշ-

խավորում. բորսային միջնորդություն. անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնությունների միջ-
նորդություն. հաշվանցման կենտրոններ. բան-
կային ծառայություններ. 

դաս 38. վճարումների հետ կապված տեղե-
կատվության փոխանցում դրամական միջոցների
փոխանցման համակարգով առանց հաշվի բաց-
ման. հեռահաղորդակցություն, այդ թվում ին-

տերնետ ցանցում ֆիզիկական անձանց մասին 
տեղեկությունների փոխանցում ապարատա-ծրա-
գրային կոմպլեքսի միջոցով (փաստաթղթերի 
պաշտպանված շրջանառություն). 

դաս 42. տեխնոլոգիական ծառայություններ եւ 
դրանց վերաբերող գիտական հետազոտություններ 
եւ մշակումներ. համակարգիչների տեխնիկական 
եւ ծրագրային ապահովման մշակում եւ կատա-
րելագործում։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080329 (111) 13595
(220) 10.04.2008 (151) 12.01.2009
 (181) 10.04.2018
(730) “Պռոշյանի կոնյակի գործարան” ՍՊԸ, 

Երեւան, Աշտարակի խճուղի 2, AM
(540) 

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

____________________

(210) 20080669 (111) 13596
(220) 02.07.2008 (151) 12.01.2009
 (181) 02.07.2018
(730) Պեպսիկո, Ինք., US
(540) 

(526) Բացի “LAY’S” բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։
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(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, դեղին 
երանգների, կարմիր, շագանակագույն 
երանգների, սեւ, երկնագույն, կապույտ, մա-
նուշակագույն, կանաչի երանգների եւ բաց 
դարչնագույն գունային համակցությամբ։

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

մսի էքստրակտներ. պատրաստի ուտեստներ, բաղ-
կացած հիմնականում կարտոֆիլից. կարտոֆիլի 
չիպսեր. կարտոֆիլի խրթխրթան կտորներ, տարո 
բույսի պալարների չիպսեր, խոզի մսից ուտեստներ, 
տավարի մսից ուտեստներ, ուտեստներ սոյայից՝ 
բոլորն ընդգրկված դաս 29-ում։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20080709 (111) 13597
(220) 11.07.2008 (151) 12.01.2009
 (181) 11.07.2018
(730) “Պռոշյանի կոնյակի գործարան” ՍՊԸ, 

Երեւան, Աշտարակի խճուղի 2, AM
(540) 

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

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

(511) (510)
դաս 33. օղի։

____________________

(210) 20080710 (111) 13598
(220) 11.07.2008 (151) 12.01.2009
 (181) 11.07.2018
(730) “Պռոշյանի կոնյակի գործարան” ՍՊԸ, 

Երեւան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

(540) 

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

____________________

(210) 20080711 (111) 13599
(220) 11.07.2008 (151) 12.01.2009
 (181) 11.07.2018
(730) “Պռոշյանի կոնյակի գործարան” ՍՊԸ, 

Երեւան, Աշտարակի խճուղի 2, AM
(540) 

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

____________________

(210) 20080714 (111) 13600
(220) 11.07.2008 (151) 12.01.2009
 (181) 11.07.2018
(730) “Գրանդ տոբակո” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

Երեւան, Շահամիրյանների 22, AM
(540) 
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(526) “LUXURY LENGTH” արտահայտությունը եւ 

“NEW” բառն ինքնուրույն պահպանության 

օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սեւ, սպիտակ 

եւ ոսկեգույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 34. ծխախոտ, ծխելու պիտույքներ, 

լուցկի։

____________________

(210) 20080795 (111) 13601

(220) 06.08.2008 (151) 12.01.2009

 (181) 06.08.2018

(730) “Պռոշյանի կոնյակի գործարան” ՍՊԸ, 

Երեւան, Աշտարակի խճուղի 2, AM
(540) 

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

____________________

(210) 20080803 (111) 13602
(220) 07.08.2008 (151) 12.01.2009
 (181) 07.08.2018
(730) “Պռոշյանի կոնյակի գործարան” ՍՊԸ, 

Երեւան, Աշտարակի խճուղի 2, AM
(540) 

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

____________________

(210) 20080873 (111) 13603
(220) 15.08.2008 (151) 12.01.2009
 (181) 15.08.2018
(730) “Պռոշյանի կոնյակի գործարան” ՍՊԸ, 

Երեւան, Աշտարակի խճուղի 2, AM
(540) 

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

գինի։
____________________

(210) 20080895 (111) 13604
(220) 20.08.2008 (151) 12.01.2009
 (181) 20.08.2018
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

“Ա.Կ.Զ.” ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM

(540) 

(526) “ՏԱՓԵՐԱԿԱՆ” եւ “ՏԱՓԵՐԱԿԱՆ” (ռուս.) 
անվանումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

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

թյամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 

գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 

գրասենյակային ծառայություններ։

____________________
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(210) 20080896 (111) 13605
(220) 20.08.2008 (151) 12.01.2009
 (181) 20.08.2018
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

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

(526) “ԴԻԼԻՋԱՆ” եւ “ԴԻԼԻՋԱՆ” (ռուս.) անվանում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։

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

թյամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։

____________________

(210) 20080897 (111) 13606
(220) 20.08.2008 (151) 12.01.2009
 (181) 20.08.2018
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

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

(511) (510)
դաս 29. պահածոյացված, չորացված, սա-

ռեցված մրգեր եւ բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ, տոմատի մածուկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազա-
վորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր, օշարակ-
ներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր։

____________________

(210) 20071437 (111) 13607
(220) 25.12.2007 (151) 15.01.2009
 (181) 25.12.2017
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմի-

թիդ, GB
(540) 

(511) (510)

դաս 34. սիգարետներ, պապիրոսներ. ծխա-

խոտ. ծխախոտային արտադրանք. վառիչներ. 

լուցկի. ծխելու պիտույքներ։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080123 (111) 13608

(220) 14.02.2008 (151) 15.01.2009

 (181) 14.02.2018

(730) Թրոմմսդորֆֆ ԳմբՀ ունդ Քո. ԿԳ, DE

(540) 
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(511) (510)
դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. դիետիկ պատրաստուկ-
ներ բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
սննդային հավելույթներ բուժական նպատակների 
համար.

դաս 29. դիետիկ սննդային հավելույթներ ոչ 
բուժական նպատակների համար՝ ընդգրկված 29-
րդ դասում.

դաս 30. դիետիկ սննդային հավելույթներ ոչ 
բուժական նպատակների համար՝ ընդգրկված 30-
րդ դասում։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080308 (111) 13609
(220) 04.04.2008 (151) 15.01.2009
 (181) 04.04.2018
(730) “Թաժ” ՍՊԸ, Երեւան, Բագրատունյաց 20, 

բն. 1, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 3. սպասք լվանալու հեղուկներ. մաքրման 

համար հեղուկներ, մասնավորապես հախճասալի 

եւ սանտեխնիկայի մաքրման համար հեղուկներ. 

շամպուն. լվացքի համար պատրաստուկներ. 

ձեռքի օճառներ. ձեռք լվանալու հեղուկներ։

(740) Ա. Պետրոսյան
____________________

(210) 20080452 (111) 13610
(220) 14.05.2008 (151) 15.01.2009
 (181) 14.05.2018
(730) Հայ Թեք Քըմփյութըր Քորփորեյշն, TW
(540) 

(511) (510)
դաս 9. շարժական հեռախոսներ. տվյալների 

փոխանցման ֆունկցիայով շարժական հեռա-
խոսներ. տեսահեռախոսներ. բանական հեռա-
խոսներ. անձնական թվային քարտուղարներ. 
գլոբալ դիրքավորման համակարգով անձնական 
թվային քարտուղարներ. անլար հաղորդակցման 
ֆունկցիայով անձնական թվային քարտուղարներ. 
ինտերնետային կանխագրերի միջոցով ձայնի
փոխանցման համար նախատեսված հեռախոս-
ներ. խցիկներով հեռախոսներ. պլանշետային 
համակարգիչներ. հարթ համակարգիչներ. գեր-
շարժուն անձնական համակարգիչներ. գլխային 
հեռախոսներ. անլար փոխանցման ֆունկցիայով 
գլխային հեռախոսներ, սինքրոնացման համար 
նախատեսված մալուխներ, հեռախոսային ապա-
րատների լծակներ, մարտկոցներ, փոփոխական 
հոսանքի ադապտերներ, լիցքավորող սարքեր, 
կաշվե պարկիկներ անձնական թվային քարտու-
ղարների կամ շարժական հեռախոսների համար, 
պատյաններ շարժական հեռախոսների համար, 
պատյաններ անձնական թվային քարտուղար-
ների համար, հիշողության քարտեր, լիցքավորող 
սարքեր մեքենաներում օգտագործվող շարժա-
կան հեռախոսների կամ անձնական թվային 
քարտուղարների համար, մեքենաներում օգ-
տագործվող շարժական հեռախոսների կամ 
անձնական թվային քարտուղարների բռնիչ-
ներ, հեռակառավարման վահանակներ, ստեղ-
նաշարեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080470 (111) 13611
(220) 16.05.2008 (151) 15.01.2009
 (181) 16.05.2018
(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

Երեւան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

____________________
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(210) 20080509 (111) 13612
(220) 26.05.2008 (151) 15.01.2009
 (181) 26.05.2018
(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նա-

հանգ, US
(540) 

(511) (510)
դաս 30. սուրճ եւ սուրճի փոխարինիչներ, թեյ, 

կակաո, հեղուկ շոկոլադ, շաքար, բրինձ, տապիոկա, 
սագո, ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, 
հաց, թխվածքաբլիթներ, գալետներ, տորթեր, 
հրուշակներ, խմորեղեն, շոկոլադ եւ քաղցրավենիք, 
պաղպաղակ. սննդային սառույց, սառեցված ապ-
րանքներ, մեղր, մաթ. աղ, մանանեխ. քացախ, 
սոուսներ. համեմունք. ամոքանք. մթերքներ՝ 
հիմնականում պատրաստված վերը թվարկված
ապրանքներից, ներառյալ պիցա, խորտիկներ եւ 
արագ պատրաստվող սնունդ։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080523 (111) 13613
(220) 02.06.2008 (151) 15.01.2009
 (181) 02.06.2018
(730) Պաբիանիցկիե Զակլադի Ֆարմացեուտիչնե 

Պոլֆա Սպոլկա Ակցիջնա, PL
(540) 

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

(740) Է. Նահապետյան
____________________

(210) 20080524 (111) 13614
(220) 02.06.2008 (151) 15.01.2009
 (181) 02.06.2018
(730) Պաբիանիցկիե Զակլադի Ֆարմացեուտիչնե 

Պոլֆա Սպոլկա Ակցիջնա, PL
(540) 

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

(740) Է. Նահապետյան
____________________

(210) 20080525 (111) 13615
(220) 02.06.2008 (151) 15.01.2009
 (181) 02.06.2018

(730) Սելջին Քորփորեյշն, Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US

(540) 

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

(740) Է. Նահապետյան
____________________

(210) 20080535 (111) 13616
(220) 04.06.2008 (151) 15.01.2009
 (181) 04.06.2018
(730) Էյչ.Ջեյ. Հեյնզ Քամփընի, US
(540) 

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

(511) (510)
դաս 30. համեմունքներ եւ սոուսներ։

(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20080562 (111) 13617
(220) 11.06.2008 (151) 15.01.2009
 (181) 11.06.2018
(730) Էյչ.Ջեյ. Հեյնզ Քամփընի, US
(540) 

(511) (510)
դաս 30. համեմունքներ եւ սոուսներ։

(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20080609 (111) 13618
(220) 19.06.2008 (151) 15.01.2009
 (181) 19.06.2018
(730) Էյչ.Ջեյ. Հեյնզ Քամփընի, US
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(540) 

(511) (510)
դաս 30. համեմունքներ եւ սոուսներ։

(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20080610 (111) 13619
(220) 19.06.2008 (151) 15.01.2009
 (181) 19.06.2018
(730) Էյչ.Ջեյ. Հեյնզ Քամփընի, US
(540) 

(511) (510)

դաս 30. համեմունքներ եւ սոուսներ։

(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20080650 (111) 13620

(220) 25.06.2008 (151) 15.01.2009

 (181) 25.06.2018

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 
Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540) 

(526) “EL CAFE” արտահայտությունն ինքնուրույն 

պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ շագա-

նակագույն, ծխախոտագույն, դեղին եւ սպի-

տակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 

եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 

եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-

րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 

քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 

սառույց։
____________________

(210) 20080651 (111) 13621
(220) 25.06.2008 (151) 15.01.2009
 (181) 25.06.2018
(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

Երեւան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ մոխ-
րագույն, սպիտակ, կարմիր, բաց կապույտ, 
մուգ վարդագույն, դեղին եւ սեւ գունային 
համակցությամբ։
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(511) (510)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

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

____________________

(210) 20080687 (111) 13622
(220) 07.07.2008 (151) 15.01.2009
 (181) 07.07.2018
(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

Երեւան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20060860 (111) 13623
(220) 21.07.2006 (151) 20.01.2009
 (181) 21.07.2016
(730) Վիքթորիաս Սիքրիթ Սթորզ Բրենդ 

Մենեջմենթ, Ինք., Դելավեր նահանգի կոր-
պորացիա, US

(540) 

(511) (510)
դաս 35. մանրածախ առեւտրի ծառայու-

թյուններ, անձնական օգտագործման պարագա-
ների եւ հագուստի կատալոգով պատվիրման 
մանրածախ առեւտրի ծառայություններ փոստի 
եւ ինտերնետի միջոցով։
(740) Է. Նահապետյան

____________________

(210) 20071438 (111) 13624
(220) 25.12.2007 (151) 20.01.2009
 (181) 25.12.2017
(730) Լա Վի ան Ռոզ Ինթերնասիոնալ Ինք., CA
(540) 

(511) (510)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ, 

այդ թվում՝ լողանալու խալաթներ, իրանակալներ, 
կրծկալներ, լիֆեր, հագուստ (զգեստ), մասնա-
վորապես՝ տնային հագուստ, հագուստ հանգստի 
համար, կորսետներ (հագնելու սպիտակեղեն), 
խալաթներ, կախակապեր, գոտիներ (հագնելու 
սպիտակեղեն), տրիկոտաժեղեն, պիժամաներ 
(ննջազգեստներ), կոմբինացիաներ (հագնելու 
սպիտակեղեն), կամզոլներ, հագնելու սպիտակեղեն, 
գիշերային շապիկներ, երկարացված շորտեր, 
տնային զգեստներ, պենյուարներ, կանացի 
խալաթներ, թիկնոցներ.

դաս 35. երրորդ անձանց համար (նկատի 
չունենալով դրանց փոխադրումը) վերոնշյալ 
ապրանքների հավաքում եւ մանրածախ առեւտրի 
խանութներում ապրանքների տեղադրում՝ սպա-
ռողների ուսումնասիրության եւ ձեռքբերման 
հարմարավետության համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080082 (111) 13625
(220) 05.02.2008 (151) 20.01.2009
 (181) 05.02.2018
(730) Սանոֆի-Ավենտիս, FR
(540) 

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

(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20080349 (111) 13626
(220) 15.04.2008 (151) 20.01.2009
 (181) 15.04.2018
(730) Ուիքս-Ֆիլթրոն Սպ. Զ օ.օ. ul. Wroclawska 

145, 63-800 Gostyn, Poland, PL
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(540) 

(511) (510)
դաս 7. զտիչներ շարժիչային տրանսպոտրային 

միջոցների համար, շարժիչային մեքենաներ եւ
սարքեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080350 (111) 13627
(220) 15.04.2008 (151) 20.01.2009
 (181) 15.04.2018
(730) Ուիքս-Ֆիլթրոն Սպ. Զ օ.օ. ul. Wroclawska 

145, 63-800 Gostyn, Poland, PL
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մանուշակագույն 
գույնով։

(511) (510)
դաս 7. զտիչներ շարժիչային տրանսպոտրային 

միջոցների համար, շարժիչային մեքենաներ եւ
սարքեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080381 (111) 13628
(220) 23.04.2008 (151) 20.01.2009
 (181) 23.04.2018
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., 

US
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կապույտ, 

երկնագույն եւ մոխրագույն գունային համակ-

ցությամբ։

(511) (510)

դաս 34. ծխախոտ. ծխախոտային արտա-

դրանք, սիգարետներ, ծխելու պիտույքներ. վա-

ռիչներ, լուցկի։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080382 (111) 13629

(220) 23.04.2008 (151) 20.01.2009

 (181) 23.04.2018

(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, նարնջա-

գույն, կարմիր, բաց շագանակագույն եւ 
մոխրագույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ. ծխախոտային արտա-

դրանք, սիգարետներ, ծխելու պիտույքներ. վա-
ռիչներ, լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080391 (111) 13630

(220) 25.04.2008 (151) 20.01.2009

 (181) 25.04.2018

(730) Սելջին Քորփորեյշն, Դելավեր նահանգի 

կորպորացիա, US
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(540) 

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

(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20080403 (111) 13631
(220) 29.04.2008 (151) 20.01.2009
 (181) 29.04.2018
(730) Ինտերտեսս ՕՕԴ, BG
(540) 

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

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20080433 (111) 13632
(220) 07.05.2008 (151) 20.01.2009
 (181) 07.05.2018
(730) Լոնդա ԳմբՀ An der Milchinsel 2, 04103 

Leipzig, Germany, DE
(540) 

(511) (510)
դաս 3. օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, 

մարմնի եւ դեմքի խնամքի համար նախատեսված 
կոսմետիկական պատրաստուկներ, լոսյոններ 
մազերի համար, ատամի փոշիներ եւ մածուկներ։
(740) Է. Նահապետյան

____________________

(210) 20080434 (111) 13633
(220) 07.05.2008 (151) 20.01.2009
 (181) 07.05.2018
(730) Լոնդա ԳմբՀ, DE
(540) 

(511) (510)
դաս 3. օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, 

մարմնի եւ դեմքի խնամքի համար նախատեսված 
կոսմետիկական պատրաստուկներ, լոսյոններ 
մազերի համար, ատամի փոշիներ եւ մածուկներ։
(740) Է. Նահապետյան

____________________

(210) 20080451 (111) 13634

(220) 13.05.2008 (151) 20.01.2009

 (181) 13.05.2018

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

(526) Բացի “DUNHILL” բառից մնացած բոլոր 

գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 

օբյեկտներ չեն։

(511) (510)

դաս 34. ծխախոտ եւ ծխախոտային արտա-

դրանք, ներառյալ սիգարետներ, սիգարներ, սի-

գարիլներ, ինքնափաթթուկի համար ծխախոտ, 

ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080744 (111) 13635

(220) 21.07.2008 (151) 20.01.2009

 (181) 21.07.2018

(730) “Վեդու Գինու Գործարան” ԲԲԸ, ՀՀ Արա-

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

(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։

____________________
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(210) 20080749 (111) 13636
(220) 22.07.2008 (151) 20.01.2009
 (181) 22.07.2018
(730) “Վեհ գրուպ” ՍՊԸ, Երեւան, Զաքիյան 8, 

բն. 6, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 35. գովազդ. գովազդային հոլովակների 

պատրաստում.
դաս 42. համակարգչային ծառայություններ՝ 

համակարգչային դիզայն. համակարգչային 
գրաֆիկա. համակարգչային անիմացիա։

____________________

(210) 20081037 (111) 13637
(220) 03.10.2008 (151) 20.01.2009
 (181) 03.10.2018
(730) “Հայաստանի էկոնոմիկայի զարգացման

բանկ” ԲԲԸ, Երեւան, Ամիրյան 23/1, AM
(540) 

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

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

դաս 36. ֆինանսական գործունեություն, 
դրամավարկային գործառնություններ։

____________________

(210) 20081272 (111) 13638
(220) 28.11.2008 (151) 20.01.2009
 (181) 28.11.2018
(730) “Ռուէդառ” ՍՊԸ, Մարտունի, Մյասնիկյան եւ 

Գ. Նժդեհի փողոցների խաչմերուկում գտնվող
դեղատան հասցե, AM

(540) 

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

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

ապրանքների փաթեթավորում եւ պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում։

____________________

(210) 20061113 (111) 13639
(220) 04.10.2006 (151) 27.01.2009
 (181) 04.10.2016
(730) Սագմել, Ինք., US
(540) 

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

մասնավորապես տեղական հակաբորբոքային եւ 
անզգայացնող միջոցներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20080575 (111) 13640
(220) 16.06.2008 (151) 27.01.2009
 (181) 16.06.2018
(730) Բայեր Ակտիենգեզելշաֆտ, DE
(540) 

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

(740) Ա. Պետրոսյան
____________________
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(210) 20080576 (111) 13641
(220) 16.06.2008 (151) 27.01.2009
 (181) 16.06.2018
(730) Բայեր Ակտիենգեզելշաֆտ, DE
(540) 

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

(740) Ա. Պետրոսյան
____________________

(210) 20080577 (111) 13642
(220) 16.06.2008 (151) 27.01.2009
 (181) 16.06.2018
(730) Բայեր Ակտիենգեզելշաֆտ, DE
(540) 

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

(740) Ա. Պետրոսյան
____________________

(210) 20080584 (111) 13643
(220) 16.06.2008 (151) 27.01.2009
 (181) 16.06.2018
(730) Բայեր Ակտիենգեզելշաֆտ, DE
(540) 

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

(740) Ա. Պետրոսյան
____________________

(210) 20080602 (111) 13644
(220) 18.06.2008 (151) 27.01.2009
 (181) 18.06.2018
(730) “Ղ-տելեկոմ” ՓԲԸ, Երեւան, Արգիշտի փող. 

4/1, AM
(540) 

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

տեսված են օգտագործելու արդյունաբերական 
եւ գիտական նպատակներով, լուսանկարչության, 
գյուղատնտեսության, այգեգործության եւ անտա-
ռաբուծության մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր, 
չմշակված պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. 
կրակմարող բաղադրություններ. քիմիական նյու-
թեր մետաղների զոդման եւ մխման համար. քիմիա-
կան նյութեր սննդամթերքի պահածոյացման 
համար. դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյու-
նաբերական նպատակներով օգտագործելու 
համար.

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

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

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

դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման եւ ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի-
ջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

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

դաս 7. մեքենաներ եւ հաստոցներ. շարժիչ-
ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատեսվածների). 
կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ եւ փոխանցման 
տարրեր (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատեսվածների). 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ.

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ-
խական, լուսանկարչական, կինեմատոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան եւ ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր եւ գործիքներ. ձայ-
նի կամ պատկերի գրառման, հաղորդ ման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
առեւտրի ավտոմատներ եւ կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. դրա-
մարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ եւ 
համակարգիչներ. կրակմարիչներ.

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

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխ-
ման եւ սանիտարատեխնիկական սարքեր.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցամա-
քով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապարատ-
ներ.

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

դաս 14. ազնիվ մետաղներ եւ դրանց համա-
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 

դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ եւ այլ ժամա-
նակաչափ սարքեր. 

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

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

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

դաս 18. կաշի եւ կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ եւ ճամփորդական ճամպրուկներ. 
հովանոցներ, անձրեւակալներ եւ ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր եւ թամբագործական 
իրեր.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մետաղ-
յա կոշտ խողովակներ շինարարական նպա-
տակների համար. ասֆալտ, խեժեր եւ բիտում. 
ոչ մետաղյա շարժական կառուցվածքներ եւ
շինություններ. ոչ մետաղյա հուշարձաններ.

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

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-
կարասի եւ սպասք. սանրեր եւ սպունգներ. խոզա-
նակներ եւ դրանց պատրաստման համար նյութեր. 
իրեր մաքրման նպատակների համար. պողպատ-
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յա տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ապակի (բացառությամբ շինարարական ապակու). 
ապակյա, հախճապակյա եւ ճենապակյա իրեր, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

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

դաս 23. մանվածք եւ թելեր մանածագործու-
թյան համար.

դաս 24. գործվածքներ եւ մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
անկողնու եւ սեղանի ծածկոցներ.

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

իրեր, երիզներ եւ ժապավեններ. կոճակներ, սեղ-
մակոճակներ, կեռիկներ եւ ամրօղակներ, գնդա-
սեղներ եւ ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ.

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

դաս 28. խաղեր եւ խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական եւ սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. 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, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-
րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական, 
անտառային եւ հացահատիկային մթերքներ, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ 
մրգեր եւ 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. օշարակ-
ներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի).

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառնու-
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործառ-
նություններ.

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

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

ապրանքների փաթեթավորում եւ պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

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

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

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

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

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

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

____________________
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(210) 20080632 (111) 13645
(220) 25.06.2008 (151) 27.01.2009
 (181) 25.06.2018
(730) “Էդվագ Գրուպ” ՍՊԸ, Երեւան, Կոմիտասի

35, AM
(540) 

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

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սեւ եւ սպի-
տակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. գինի։

____________________

(210) 20080634 (111) 13646
(220) 25.06.2008 (151) 27.01.2009
 (181) 25.06.2018
(730) “Ղ-տելեկոմ” ՓԲԸ, Երեւան, Արգիշտի փող. 

4/1, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

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

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

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

____________________

(210) 20080635 (111) 13647
(220) 25.06.2008 (151) 27.01.2009
 (181) 25.06.2018
(730) “Ղ-տելեկոմ” ՓԲԸ, Երեւան, Արգիշտի փող. 

4/1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
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ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ։

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

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

____________________

(210) 20080636 (111) 13648
(220) 25.06.2008 (151) 27.01.2009
 (181) 25.06.2018
(730) “Ղ-տելեկոմ” ՓԲԸ, Երեւան, Արգիշտի փող. 

4/1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

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

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

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

____________________

(210) 20080637 (111) 13649

(220) 25.06.2008 (151) 27.01.2009

 (181) 25.06.2018

(730) “Ղ-տելեկոմ” ՓԲԸ, Երեւան, Արգիշտի փող. 

4/1, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 

այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-

թեր կազմարարական աշխատանքների հա-

մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-

ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-

ցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 

նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ

եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 

կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 

ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 

պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 

որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 

տպագրական կլիշեներ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 

զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային 

միջոցառումների կազմակերպում։

____________________

(210) 20080697 (111) 13650

(220) 09.07.2008 (151) 27.01.2009

 (181) 09.07.2018

(730) “Էդվագ Գրուպ” ՍՊԸ, Երեւան, Կոմիտասի

35, AM
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(540) 

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

(591) Նշանը պահպանվում է սեւ, կանաչ եւ սպի-
տակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. գինի։

____________________

(210) 20080708 (111) 13651
(220) 11.07.2008 (151) 27.01.2009
 (181) 11.07.2018
(730) “Սթրիմտեք” ՍՊԸ, Գայի պողոտա, 18 շ., 

35 բն., AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 35. առեւտուր։

____________________

(210) 20080713 (111) 13652
(220) 11.07.2008 (151) 27.01.2009
 (181) 11.07.2018
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP
(540) 

(511) (510)
դաս 34. սիգարետներ. մշակված եւ չմշակված 

ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։

(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080715 (111) 13653

(220) 14.07.2008 (151) 27.01.2009

 (181) 14.07.2018

(730) “Լսոֆտ” ՍՊԸ, Երեւան, Շիրազի 40, բն. 

14, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ եւ սպիտակ 
գունային համակցությամբ։
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(511) (510)
դաս 42. ծրագրային ապահովման մշակում 

ֆինանսական ոլորտի կազմակերպությունների 
համար. ծրագրային ապահովման մշակում կազ-
մակերպությունների կառավարչական նպա-
տակների համար. ծրագրերի սպասարկում։

____________________

(210) 20080761 (111) 13654
(220) 24.07.2008 (151) 27.01.2009
 (181) 24.07.2018
(730) “Ռէստ” ՍՊԸ, Երեւան, 16-րդ թաղ., 32 շենք, 

բն. 51, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 20. կահույք։

____________________

(210) 20080767 (111) 13655
(220) 29.07.2008 (151) 27.01.2009
 (181) 29.07.2018
(730) “Թաժ” ՍՊԸ, Երեւան, Բագրատունյաց 20, 

բն. 1, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20081284 (111) 13656
(220) 01.12.2008 (151) 27.01.2009
 (181) 01.12.2018
(730) “Սմարթլայն” ՍՊԸ, Երեւան, Չարենցի 1, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, կարմիր, 

դեղին, մոխրագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային 

համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 16. գրասենյակային պիտույքներ, գրե-

նական ապրանքներ.

դաս 35. առեւտուր։

____________________

(210) 20080038 (111) 13657

(220) 23.01.2008 (151) 27.01.2009

 (181) 23.01.2018

(730) Գերդ Բիլըրբեք ԳմբՀ, AT
(540) 

(511) (510)
դաս 17. ռետին, գուտապերչ, բուսախեժ, 

ասբեստ, փայլար եւ այդ նյութերից պատրաստ-
ված ապրանքներ, որոնք չեն ընդգրկված այլ 
դասերում, պլաստմասսայից եւ սինթետիկ նյու-
թերից պատրաստված ապրանքներ (կիսաֆաբ-
րիկատներ). ռետինե կամ սինթետիկ խծուծման 
նյութեր.
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դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների շրջա-
նակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, շաքարեղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի փրփուրից 
եւ այդ նjութերի փոխարինիչներից կամ պլաստմաս-
սայից իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
անկողնային պարագաներ (բացի սպիտակեղենից), 
ներքնակներ, բազմոցի բարձեր, պարանոցի համար 
բարձիկներ, ձողերից նկարների շրջանակներ 
(ոչ մետաղական), ննջապարկեր ճամբարների 
(քեմփինգի) համար.

դաս 22. խծուծման եւ խցկոնքի նյութեր (բացի 
ռետինից եւ պլաստմասսայից). լցվածք, բամբակից, 
բրդից, մաքուր բրդից, բմբուլից, փետուրից, 
կենդանիների մազից (քրջե) եւ թվարկած նյութերի 
զուգակցումից ստացված լցանյութեր (բացի 
ռետինից եւ պլաստմասսայից).

դաս 24. գործվածքներ եւ մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում, 
անկողնու եւ սեղանի ծածկոցներ, սպիտակե-
ղեն, ներքնակը պահպանող սավաններ, բրդյա 
ծածկոցներ, ճանապարհորդության համար ծած-
կոցաշալեր, մգդակած վերմակներ, վերմակներ, 
բարձերեսներ, ներքնակի ծածկաշապիկներ, 
ներքնակի ծածկոցներ, ներքնակատիպ տակ-
դիրներ, քաթանից միջարկներ ննջապարկերի
համար։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20080093 (111) 13658
(220) 07.02.2008 (151) 27.01.2009
 (181) 07.02.2018
(730) “Րութ այթիէսփի” ՍՊԸ, Երեւան, Չարենցի 

52, AM
(540) 

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

դաս 9. տվյալների փոխանցման համար 
նախատեսված էլեկտրական եւ օպտիկական 
մալուխներ, միակցման, փոխարկման սարքեր, 
ցանցային մալուխների միակցիչ դետալներ եւ
ցանցային մալուխների ամրակցման գործիքներ, 
կոմուտացման պանելներ, վարդակներ, միակցման
բնիկներ։

____________________

(210) 20080119 (111) 13659
(220) 14.02.2008 (151) 27.01.2009
 (181) 14.02.2018
(730) ԳՄ Դեու Աութո ընդ Թեքնոլըջի Քամփնի, KR
(540) 

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

դրանց մասեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080120 (111) 13660
(220) 14.02.2008 (151) 27.01.2009
 (181) 14.02.2018
(730) ԳՄ Դեու Աութո ընդ Թեքնոլըջի Քամփնի, KR
(540) 

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

դրանց մասեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080121 (111) 13661
(220) 14.02.2008 (151) 27.01.2009
 (181) 14.02.2018
(730) ԳՄ Դեու Աութո ընդ Թեքնոլըջի Քամփնի, KR
(540) 

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

դրանց մասեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080141 (111) 13662
(220) 22.02.2008 (151) 27.01.2009
 (181) 22.02.2018
(730) Չենգդու Հուավեյ Սայնզ ընդ Թիքնոլըջի Քո., 

Լթդ, CN
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(540) 

(511) (510)

դաս 9. համակարգչային ծրագրեր հրա-

պատ ստեղծելու համար. համակարգչային սար-

քավորումներ` այն է հրապատեր. VPN- ի (վիր-

տուալ մասնավոր ցանցերի) համակարգչային 
սարքավորումներ. VPN (վիրտուալ մասնավոր 
ցանցեր) աշխատեցնող համակարգչային ծրա-
գրեր. անցախուցի ուղղորդիչներ (ռոութերներ) 
համակարգչային վերահսկող սարքավորումների 
տեսքով. ներխուժման բացահայտման համակարգ 
(այն է համակարգ, որը միավորում է անոմալ մոդը
եւ սխալ օգտագործման մոդը. ցանցի մեջ վճռորոշ
դիրքերում տեղադրված լինելու դեպքում, այն վեր-
հսկում է դեյթագրամի եւ ցանցի գործելակերպի
փոփոխությունները իրական ժամանակում եւ 
ապահովում է անհապաղ ահազանգման եւ 
պատասխան գործողությունների մեխանիզմ-
ներ). հաշվարկող սկավառակներ. տվյալների 
մշակման սարքեր. համակարգչի հիշասարք. 
համակարգիչները աշխատեցնող ծրագրեր, 
ներգրված. համակարգիչների ծայրամասային 
սարքեր. համակարգչային ծրագրեր, ներգրված. 
կոուփլերներ (տվյալների մշակման սարքավորում). 
մագնիսական տվյալների կրիչներ. մագնիսական 
կոդավորիչներ. մագնիսական ժապավենի համա-
կարգեր համակարգիչների համար. մոնիտորներ 
(համակարգչային սարքավորումներ). մոնիտորներ 
(համակարգչային ծրագրեր). օպտիկական սկա-
վառակներ. պրոցեսորներ (տվյալների մշակման 
կենտրոնական համակարգեր). hամակարգչի հա-
մար ծրագրեր (բեռնավորվող համակարգչային 
ծրագրեր)։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20080161 (111) 13663
(220) 27.02.2008 (151) 27.01.2009
 (181) 27.02.2018
(730) Հայ Թեք Քըմփյութըր Քորփորեյշն, TW
(540) 

(511) (510)
դաս 9. բջջային հեռախոսներ. բջջային 

հեռախոսներ` տեղեկատվության, տվյալների 
փոխանցման ֆունկցիայով. տեսահեռախոսներ. 
սմարտ հեռախոսներ. անձնական թվային օգնա-
կաններ. անձնական թվային օգնականներ` 
գլոբալ դիրքավորման համակարգով. անձնա-
կան թվային օգնականներ` անլար կապի ֆունկ-

ցիայով. անձնական թվային օգնականներ` 

հեռահաղորդակցության ֆունկցիայով. հեռա-

խոսներ` ինտերնետ-արձանագրի միջոցով ձայ-

նային հաղորդագրություններ փոխանցվելու 

ֆունկցիայով.խցիկային հեռախոսներ. պլան-

շետային համակարգիչներ. բարակ իրանով հա-

մակարգիչներ. ուլտրամոբիլային անձնական 

համակարգիչներ. պիտույքներ վերոնշյալ ապրանք-

ների համար, մասնավորապես` ականջակալներ, 

գլխային լրակազմեր, գլխային լրակազմեր` անլար 

փոխանցման ֆունկցիայով, համաժամանակացման 

մալուխներ, հենարաններ, բազաներ, մարտկոցներ, 

կուտակիչներ, սնման ադապտերներ, փոփոխական 

հոսանքի ադապտերներ, լիցքավորման սարքեր, 

կաշվե պայուսակներ, պարկեր անձնական թվային 

օգնականների կամ բջջային հեռախոսների համար, 

պատյաններ, շապիկներ եւ իրաններ բջջային 

հեռախոսների համար, պատյաններ, շապիկներ 

եւ իրաններ անձնական թվային օգնականների 

համար, հիշողության քարտեր, լրակազմեր

ավտոմեքենաների համար, ավտոմեքենաների մեջ

տեղադրվող լիցքավորման սարքեր անձնական 

թվային օգնականների եւ բջջային հեռախոսների 

համար, ավտոմեքենաների մեջ տեղադրվող ամրակ-

ման սարքեր անձնական թվային օգնականների եւ 

բջջային հեռախոսների համար, հեռակառավարման 

վահաններ եւ սարքեր, ստեղնաշարեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20080197 (111) 13664
(220) 07.03.2008 (151) 27.01.2009
 (181) 07.03.2018
(730) Լեո Ֆարմա Ա/Ս, DK
(540) 

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

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20080247 (111) 13665
(220) 14.03.2008 (151) 27.01.2009
 (181) 14.03.2018
(730) “Կասկադ տելեկոմ” ՍՊԸ, Երեւան, Փ. 

Բուզանդի 1, բն. 4, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է ծիրանագույն, կա-
պույտ եւ մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 9. ինտերնետ հեռախոսային քարտեր.
դաս 38. տվյալների փոխանցման ծառա-

յություններ, հեռահաղորդակցության ծառա-
յություններ։

____________________

(210) 20080314 (111) 13666
(220) 08.04.2008 (151) 27.01.2009
 (181) 08.04.2018
(730) ԱՕ “Ջորջիան Միներալ Վոթերս-Բորժոմսկիյ 

ռազլիվոչնիյ զավոդ N 2”, GE
(540) 

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

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

(511) (510)
դաս 32. հանքային ջուր։

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20080431 (111) 13667
(220) 07.05.2008 (151) 27.01.2009
 (181) 07.05.2018
(730) Շեւրոն Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԼԼՔ, 

Դելավերի նահանգ, US
(540) 

(511) (510)
դաս 1. սառեցնող նյութեր։

(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20080432 (111) 13668
(220) 07.05.2008 (151) 27.01.2009
 (181) 07.05.2018
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

“Վիմպել-Կոմմունիկացիի”, RU
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, բաց դեղին, 
սեւ, մոխրագույն եւ սպիտակ գունային 
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. լրատվա-

կան գործակալություններ. հեռուստատեսային 
հեռարձակում. մալուխային հեռուստատեսային 
հեռարձակում. հաղորդագրությունների էլեկտրո-
նային տախտակներ (հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ). հեռադիր կապի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն. հեռահաղորդակցական 
երթուղղումներ եւ միացումներ. Ինտերնետում 
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դիսկուսիոն ձեւերի տրամադրում. Ինտերնետ 
մուտքի տրամադրում (պրովայդերների ծառա-
յություններ). տվյալների բազաներ մուտքի 
տրամադրում. Ինտերնետին հեռահաղորդակ-
ցական միացման ապահովում. հեռուստա-
խանութների ծառայություններ տրամադրող 
հեռահաղորդակցական ալիքների ապահովում. 
հաղորդագրությունների փոխանցում. համա-
կարգչի կիրառմամբ հաղորդագրությունների 
եւ պատկերների փոխանցում. շտապ հայ-
տարարությունների փոխանցում. հեռագրերի 
փոխանցում. էլեկտրոնային փոստի ծառայություն-
ներ. հաղորդագրությունների փոխանցման հա-
մար նախատեսված սարքավորումների վարձույթ. 
համաշխարհային տեղեկատվական ցանց մուտքի 
ժամանակի վարձույթ. մոդեմների վարձույթ. 
հեռահաղորդակցական կապի սարքավորում-
ների վարձույթ. հեռախոսային ապարատների 
վարձույթ. ֆաքսիմիլային ապարատների վար-
ձույթ. ռադիոհեռարձակում. մանրաթելային օպ-
տիկական կապ. ռադիոհեռախոսային կապ. համա-
կարգչային տերմինալների կիրառմամբ կապի
տրամադրում. արբանյակային կապ. հեռագրային 
կապ. հեռախոսային կապ. ֆաքսիմիլային կապ. 
փեյջինգային ծառայություն (ռադիոյի, հեռա-
խոսի եւ էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների
կիրառմամբ). հեռուստակոնֆերանսների ծառա-
յություններ (Ինտերնետ). աբոնենտային հեռա-
գրային ծառայություններ. ձայնային փոստի 
ծառայություններ. հեռագրային կապի տրամա-
դրում. հեռախոսային կապի տրամադրում։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080498 (111) 13669
(220) 22.05.2008 (151) 27.01.2009
 (181) 22.05.2018
(730) Էվերեստ Ինթերնեյշնլ Հոլդինգ Լիմիթիդ, AE
(540) 

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

արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման 
եւ սանիտարատեխնիկական սարքեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080597 (111) 13670
(220) 17.06.2008 (151) 27.01.2009
 (181) 17.06.2018
(730) Չըրչ ընդ Դուայթ Քո., Ինք., US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղերով տոգորված պատրաստուկներ 

ատամների, ատամների ծկթման, պրոթեզներից 
առաջացած գրգռվածության ցավերը թեթեւացնելու 
համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080673 (111) 13671
(220) 03.07.2008 (151) 27.01.2009
 (181) 03.07.2018
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի նա-

հանգ, US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. իմունոգլոբուլիններ իմունիտետի 

ճնշման կամ կարգավորման համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080723 (111) 13672
(220) 15.07.2008 (151) 27.01.2009
 (181) 15.07.2018
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP
(540) 

(511) (510)
դաս 34. սիգարետներ. մշակված եւ չմշակված 

ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________
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(210) 20080737 (111) 13673
(220) 17.07.2008 (151) 27.01.2009
 (181) 17.07.2018
(730) “Ակսեսորիս Ֆոր-Յու” ՍՊԸ, ք. Երեւան, 

Սարյան 22, AM
(540) 

(526) “ACCESSORIES” բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ։

(511) (510)
դաս 35. բջջային տարատեսակ հեռախոսների 

լրակազմող մասերի եւ դետալների մանրածախ եւ 
մեծածախ առեւտուր.

դաս 37. բջջային տարատեսակ հեռախոսների 
վերանորոգում, համակարգչային եւ տեխնիկական 
սպասարկում.

դաս 39. փաթեթավորում։
____________________

(210) 20080971 (111) 13674

(220) 16.09.2008 (151) 27.01.2009

 (181) 16.09.2018

(730) “Կառա ընդ Կո” ՍՊԸ, Երեւան, Պուշկինի 54, 

թիվ 2 տարածք, AM
(540) 

(526) “JEWELLERY BOUTIQUE” արտահայտությունն 

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն, շա-

գանակագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային 

համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 14. ազնիվ մետաղների եւ համահալ-

վածքների, դրանցից պատրաստված կամ դրան-

ցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 

դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թան-

կարժեք քարեր, ժամացույցներ եւ այլ ժամանա-

կաչափ սարքեր. 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 

գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 

գրասենյակային ծառայություններ, այդ թվում 

առեւտուր։
____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների

գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

4619   05.11.2018  Ջեներալ Մոթորս Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

4622   15.02.2019  “Երեւանի գարեջուր” ՓԲԸ

      Երեւան, Ծովակալ Իսակովի պող. 8, Հայաստան, AM

 4722   13.10.2018  ՄաքՔեյն Ֆուդզ Լիմիթիդ, CA

 4723   13.10.2018  ՄաքՔեյն Ֆուդզ Լիմիթիդ, CA

 4768   22.10.2018  Ջեներալ Մոթորս Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

 4785   21.10.2018  Ֆ.Ի.Ռ.Մ.Ա. Ֆաբրիկա Իտալիանա Ռիտրովատի Մեդիչինալի Էդ   

      Աֆինի Ս.պ.Ա., IT

 4843   12.01.2019  Քիմբերլի-Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US

 4869   16.06.2019  “Գրանդ տոբակո” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ

      Երեւան, Շահամիրյանների 22, AM

 4870   16.06.2019  “Գրանդ տոբակո” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ

      Երեւան, Շահամիրյանների 22, AM

 4883   07.01.2019  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

 4928   10.12.2018  Էկոֆարմ Փեթընթ Մենիջմընթ ԱԳ, CH

 4929   10.12.2018  Էկոֆարմ Փեթընթ Մենիջմընթ ԱԳ, CH

 4952   07.01.2019  Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտիկուտի նահանգ, US

 4953   07.01.2019  Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտիկուտի նահանգ, US

 4973   07.01.2019  Յունայթիդ Փարսել Սրվիս օֆ Ամերիքա, Ինք., US

 5074   23.12.2018  Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)

Երկարաձգված 

ժամկետը

(730)

Նշանի սեփականատերը, 

հասցեն, երկրի կոդը
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

B01J 39/00  2203 A

C02F 1/28 2203 A

C04B 7/02 2204 A
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի եւ ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 եւ լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No   836

Ապրանքային նշանի լիցենզ

(11) Վկայական No 12834, 13500

73 (1) Լիցենզատու   Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե 
Օբշչեստվո “Վինիմպորտ”

ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO 
“VINIMPORT”, g. Oryol, ul. Mashinostroiteley 17, 
Russia, RU

73 (2) Լիցենզառու   “Արարատի գինու գործարան” 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Արարատ, Րաֆֆու 
փող. 19, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը       09.01.2014

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                                Հանրապետություն

Գրանցված է                           09.01.2009
______________________

Գրանցում No   837

Ապրանքային նշանի լիցենզ

(11) Վկայական No  10534, 11597, 12186, 12225
73 (1) Լիցենզատու    “Գրանդ քենդի” հայ-կանա-
դական ՀՁ ՍՊԸ,  Երեւան, Մասիսի 31, AM

73 (2) Լիցենզառու    “Գրանդ տոբակո” հայ-կանա-
դական ՀՁ ՍՊԸ, Երեւան, Շահամիրյանների 22, AM
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը      նշանների գրանցման                
գործողության ամբողջ ընթացքում

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           20.01.2009
______________________

Գրանցում No   838

Ապրանքային նշանի լիցենզ

(11) Վկայական No 12502

73 (1) Լիցենզատու  “Մասիսի գոֆրոտարա” ՍՊԸ,

  ք. Մասիս, 0801, Արդյունաբերական Հանգույց, 

Գործարանային 8, AM

73 (2) Լիցենզառու  “Գրանդ տոբակո” հայ-կա-

նադական ՀՁ ՍՊԸ,  Երեւան, Շահամիրյանների
22, AM

Փոխանցվող իրավունքները    ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը       նշանների գրանցման 
գործողության ամբողջ ընթացքում

Գործողության տարածքը      Հայաստանի

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                           21.01.2009
______________________

Գրանցում No  839

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 13245, 13246, 13247

73 (1) Զիջող  “Բիո ֆուդ” ՍՊԸ

 Երեւան, Անդրանիկի 43, բն. 51, AM

73 (2) Ստացող  “Լյուքսերիա” ՍՊԸ, Երեւան, 

Ավան, Հ. Հովհաննիսյան թաղ. 29-10, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           23.01.2009

______________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на изобретения

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

743  09.06.2008
955  20.06.2008
1702  21.06.2008
1799  03.03.2008

1897  20.06.2008
1969  09.06.2008
2037  10.05.2008
2065  25.06.2008
2067  14.06.2008
2069  08.06.2008
2073  07.06.2003
2089  13.06.2008
2107  14.06.2008
2111  04.06.2008

Արտոնագրի

համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на полезные модели

(за неуплату годовых госпошлин)

132U   20.06.2008

Գործողության 
դադարեցման թվականը

Дата прекращения 
действия 

Արտոնագրի համարը

Номер
патента
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 Реквизиты счета для уплаты пошлин
ФГУ ФИПС с 30 декабря 2008г. 

Получатель

Управление Федерального казначейства по г. Москве

(Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам)

Расчетный счет 40101810800000010041

Банк получателя
Отделение N1  Московского ГТУ Банка России 

г. Москва 705 

Корр. Счет Нет

БИК 044583001 

ИНН (идентификационный номер 

администратора платежей)
7730176088

КПП (код причины постановки на

учет администратора платежей)
773001001

код ОКАТО (администратора

платежей)
45268554000

СПРАВОЧНО:

код ОКПО (администратора

платежей)
00038971

ОГРН (администратора

платежей)
1047730015200 от 24.06.04

Внимание!
Наличие в расчетном документе незаполненных полей не допускается!
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Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся 
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9

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

(51) (2009)  (11) 2203 (13) A 
C02F 1/28
B01J 39/00

(21) AM20080096 (22) 02.07.2008
(45) 01.09.2008
(71) “Арбовас” ООО (AM)
(72) Арутюн Акопян (AM)
(73) “Арбовас” ООО, 0061, Ереван, Багратуняц 
53, кв.55 (AM)
(54) Способ очистки природной воды
(57) Изобретение относится к способам очистки 
природной воды - пресной или минеральной - 
от ионов мышьяка и  хлора и может найти при-
менение в пищевой, химической или  нефтевой 
промышленности  для очистки воды от ионов 
мышьяка и остаточного хлора. 

Воду пропускают через фильтрующий ма-
териал. В качестве фильтрующего материала 
используют пористую горную породу – монолитный 
обломок пемзы, который предварительно под-
вергают механической обработке, затем кипятят 
в воде и сушат при температуре 30-90°C. 

Повышается степень очистки воды.
_____________________

(51) (2009)  (11) 2204 (13) A

C04B 7/02

(21) AM20080134 (22) 31.07.2008

(45) 01.09.2008

(71) Манук Аракелян (AM)

(72) Манук Аракелян (AM), Седрак Арустамян (AM)

(73) Манук Аракелян, Марз Арарат, Арарат, Агбюр 

Сероби 6, кв.26 (AM)

(54) Сырьевая смесь для получения портланд-

цементного клинкера

(57) Изобретение относится к области строительных 

материалов, в частности, к составам сырье-

вых смесей для получения портландцементного 

клинкера.

Сырьевая смесь включает компоненты, 

мас.%: известняк – 71,0- 76,0, мел – 16,0- 17,0, 

перлит – 7,0- 10,0 и отходы металлолитейного 

производства – 1,0-2,0. 

Повышаются клинкерообразующие свойства 

сырьевой смеси и активность клинкера.

_____________________
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Պետությունների, տարածքների
եւ միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա եւ
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս եւ Նեւիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
KW Քուվեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիայի Արաբական 
 Ջամահիրիա
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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